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Pek AE EAT TO 

Alexandri Aphrodisiensis, quae feruntur, in Aristotelis Meteorologi- 

eorum libros commentaria quamquam interpretandi diligentia et sub- 

tilitate aliis eiusdem interpretis commentariis aliquanto inferiora sunt, 

non tamen ingenio eius et doctrina tam indigna esse videntur, ut falso 

celebre illud nomen prae se ferre putanda sint. neque aliud esse quid- 

quam video, quod librorum manu scriptorum memoriae diffidere nos 

cogat; nam Sosigenes ille, quem interpres p. 145,15 praeceptorem suum 

appellat’), non est videlicet idem, quo adiutore usus Caesar dictator 

annos ad solis cursum redegit singulos*), sed philosophus aetate in- 

ferior, qui idem a Themistio de anima II p. 112,19 sqq. Spengel citatur 

et Alexandri praeceptor dicitur: δι’ ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ταῦτα [seil. τὰ 

πυρώδη φαινόμενα χαὶ ἐν νυχτὶ λάμποντα] ὁρᾶται, ἄλλον εἶναί φησι λόγον χαὶ 

προσήχοντα μᾶλλον τοῖς περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσθητῶν" λέγει δὲ αὐτὸν Σ ωσιγένης 

ὃ ᾿Αλεξάνδρου διδάσκαλος ἐν τῷ τρίτῳ Περὶ ὄψεως, εἴ τῷ πιϑανὸς ὃ 

Σωσιγένης, μετέχειν χαὶ ταῦτα φάσχων φύσεώς τινος ἐπ᾽ ὀλίγον τοιαύτης, οἵας 
\ x ΄ ~ \ \ ~ ays 5 A as , \ 

χαὶ TO πέμπτον σῶμα χαὶ TO TUP* αὐτὴ GF ἔστὶ τὸ δύνασθαι λάμπειν τε χαὶ 

1) ἀλλ᾽ ὅτι μὲν αἱ τοιαῦται δόξαι περὶ τῆς ἅλω ψευδεῖς, ἱχανῶς ὁ διδάσχαλος ἡμῶν 

Σωσιγένης ἐν τῷ ὀγδόῳ Περὶ ὄψεως ἔδειξεν. 

2) Plinius n. h. XVIII 211. de Sosigene astrologo ef. etiam Plin. n. h. II 39, 

Simpl. in Arist. de caelo p. 488,22. 498,2 sqq., [Alex.] in Arist. Metaph. 706,13. 

titulus libri eius, unde Simplicius egregia quaedam servavit, extat apud Procl. hypotyp. 

astron. posit. ed. Basileensis 1540 f. 45 Σωσιγένης ὁ Περιπατητικὸς ἐν τοῖς Περὶ τῶν 

ἀνελιττουσῶν τὸ τὸν ἥλιον ἐν ταῖς περιγείοις ἐχλείψεσιν ὁρᾶσϑαι μὴ ὅλον ἐπιπροσϑ)ούμενον, 

ἀλλὰ τοῖς ἄχροις τῆς ἑαυτοῦ περιφερείας ὑπερβάλλειν τὸν χύχλον τῆς σελήνης καὶ φωτίζειν 

οὐχ ἐμποδιζόμενον. quamquam nonnullam dubitationem affert illa appellatio, 6 [epmaty- 

τικός, quae, si quid ex iis, quos infra dixi, locis colligi licet, non ad astrologum, sed 

ad alterum Sosigenem pertinere videtur. quod si verum est, aut Proclus errasse putandus 

est aut quae apud Simplicium de caelo leguntur, ad posteriorem aetate Sosigenem re- 

vocanda sunt, 
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A 

φωτίζειν τὸν παραχείμενον ἀέρα ἢ τὸ σῶμα τὸ διαφανές. eundem com- 

memorant Dexippus comm. in Arist. Categ. ed. Busse p. 7,4 sqq. χαὶ 

γὰρ Σωσιγένης ὃ Περιπατητιχὸς παραλλήλους ἐπιχειρήσεις περὶ τῶν λεγομένων 

ἀντεξήτασεν, οὐ μὴν περὶ μιᾶς ye αὐτοτελῶς ἀπεφήνατο (ef. p. 7,28 566.) et 

[Ammonius] in Anal. pr. AQ p. 30°15 ed. Wallies p. 99,24 sqq. Σ. δὲ ὃ 

τοῦ ᾿Αλεξάνδρου διδάσχαλος ἀναγχαῖον ἔφη συνάγεσϑαι τὸ χατὰ τὸν διορισμόν" 

ἔστ᾽ dv Ἰὰρ 6 μέσος τῷ ἐσχάτῳ ὑπάρχῃ, ἀνάγχη χαὶ tov μείζονα τῷ ἐλάττονι 

ὑπάρχειν χτλ.. ef. etiam Philoponus in Anal. pr. 1.1. (Brandis Scholia in 

Arist. p. 15829 sqq.) et Alexander in Metaph. p. 466,17 Hayd. hune Sosi- 

genem primus — id, quod I. L. Heiberg me docuit — ab astrologo illo 

recte seiunxit H. Martin, Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux 1 

(1879) p. 174 sqq. 

Fuit igitur, quoad ex his concludi licet, Peripateticus saeculi alterius 

p. Chr. philosophus, qui et librum de visu et commentaria in Aristotelis 

Categorias et Analytica priora scripsit. 

Ad Alexandri commentaria edenda quattuor codices adhibui, qui sunt: 

I I. Paristnus 1881, bombycinus, forma minore, saeculi XIII, 95 folio- 

rum, (ef. H. Omont, Inv. somm. des manuscrits grees de la bibliotheque natio- 

nale). contulit Ricardus Bohme. 

W II. Paristnus Suppn. Gr. 314, bombycinus, forma minore, saeculi XIV, 

292 foliorum (Omont, 1.1. HI p. 248). Alexandri commentaria, quae f. 173 

incipiunt, integra habet praeter exitum libri IV inde a verbis attta: ay- 

ϑρωπος γὰρ (p. 226,23). contulit Carolus Kalbfleisch. 

A IIT. Amprosranus E 93 sup., membraneus, forma quadrata, saeculi XII. 

priorem tantummodo partem commentariorum (libr. I 11) continet, quorum 

initium usque ad p. 7,31 desideratur. contulit Ioannes Tschiedel. 

B IV. Parisinus 1880, membraneus, forma quadrata, saeculi XII, 253 

foliorum (Omont, 1. 1. Il p. 157); commentaria in libros III et IV exhibet. 

collatus est ab Ernesto Richter. 

a Ad hos eodices accedit editio ALpIna, cuius est titulus: 

loannes Grammaticus (Philoponus) in libros de Generatione et Interitu. 

Alexander Aphrodisiensis in Meteorologica. idem de miatione. graece.  Ve- 

netiis ete. anno MDXXVII. mense Septembri. praemissa est epistula 

Francisci Asulani ad Iacobum Sadoletum episcopum. 

Ex his libris W et a inter se ipsi 1idemque cum A et B ita concinunt, ut 

ab uno omnes vetustiore exemplo pendere appareat; discrepat autem ali- 

quantum a ceteris codex I, qui ex multo meliore exemplo descriptus, quam- 

quam non pauca seripturae menda habet, multis tamen locis veram leectionem 
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unus servavit. quamobrem huius libri auctoritatem quam maxime secutus 

sum. lemmata quoque exhibui, qualia in 1 leguntur; nam in his libri 

multum inter se differunt, cum A et B Aristotelis verba integra carptim 

commentariis interposita, I et W brevia tantum lemmata singulis com- 

mentariorum capitibus praescripta habeant. 

Errores typographicos correxit Eduardus Seidenstiicker, vir doctissimus, 

cui pro eo auxilio hic quoque gratias ago. 

Ser. Berolini 

mense Quintili MDCCCIC 
M. Haypucx. 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

CONSPECTUS CODICUM AD RECENSIONEM NON ADHIBITORUM 

Ursinas 53, chartaceus, saec. XVI et XVII, foliorum 251. fol. 1 

AAEZANAPOY A®POAILSIEQS ὑπόμνημα εἰς τὰ μετεωρολογιχά, εἰς τὸ πρῶτον. 
verba Aristotelis inc. Περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων. comm. ine. fol. 15 
᾿Αρχύμενος τῶν μετεωρολογιχῶν, πρῶτον ἡμᾶς ὑπομιμνήσχει. commentaria 

integra continet. (ef. Cos. Stornajolo, Codices Urb. Gr. Bibl. Vatie. de- 

scriptt, Romae 1895 p. 56). 

Varicanus 2168, chartaceus, forma maxima, saec. XV. 

LAvRENTIANUS 87,9, chartaceus, in fol. minore, saec. XV; constat foliis 

seriptis 111 (Bandini Catal. Bibl. Mediceo- Laur. IT 388). 

pe 1,5 ὑπομιμνήσχει περὶ τῶν || 6 ἐν tH φυσιχῇ πραγματεία || 8 pet” ἐχείνης || 9 πρώτης 

οὔσης ἐχείνης πραγματείας τῆς φυσιχῆς πάσης (10) || 16 ἄστρων] ἄχρων || 5,27 πάντως || 

6,2 δεδεγμένου || ὃ διὰ τούτων τὸ ἐξ || 5 δὲ om. 

Esrensis Murinensis II G 5, chartaceus, forma maiore, saec. XVI. 

f. 2—57 Alexandri Aphrod. in Aristotelis Meteora librum III (ef. Vittorio 
Puntoni Indice de codici greci della bibliot. Estense in Studi italiani IV 

1896 p. 504). 

Marcranus 233, chartaceus, forma quadrata, saec. circiter XV, folio- 

rum 319: insunt Io. Philoponi in libros Aristotelis de generatione et 
corruptione, Alexandri Aphrodisiensis in meteora Aristotelis, Theophylacti 

Simoeattae Dialogus, problemata physica eorumque solutiones complexus. 

subsequuntur nonnulla ex Alexandri Aphrod. problematibus (ef. Zanetti 
Graeca D. Marci bibl. Ὁ. 119). 

Amprostanus [ὦ 88. sup., forma maxima, chartaceus, saec. XV. 

Parisinus 2054, forma minore, bombycinus, saec. XIII, foliorum 228. 
Aristotelis de Meteoris libri IV (1) — de anima libri tres (111) — de 
sensu et sensibili libri Il, omnia cum scholiis (203); ef. Omont, Inv. 

somm. II p. 182. specimen lectionis dedit C. Kalbfleisch, qui hune librum 

siglo Καὶ distinxit. 
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2 , ἐς Ὁ ᾿ re ee 
p- 66,8 te om. || 11 πεποίηχε --- τὰς] ἐξετάζει || post αὐτοῦ add. τὰς || 20 ὃ’ ἡγοῦντο 

67,5 χἄπειτα ---τι] τὰ πρῶτα || ὃ τὸ δ᾽ ἔτι αὐτῆς | J ὑποληφϑὲν || 10 χαὶ τέλος in lit. || 

12 αἰτίαν εἶναι λέγει || 21 πολλαχῆ || πάλιν] δὲ || ἐγένετο om. || 68,5 εἴρηται om. || 8 γινο- 

| 12 φασιν || 13 καὶ φησὶ om. || post ταῦτα add. δὲ πάντα || 17 τὸ δὲ πάντων --- ἐπαν- 

εγχών (18. 19) om. || 19 εἰπὼν δὲ || νῦν om. || 19. 20 ἀπέδωχεν αὐτοῦ τὴν αἰτίαν coll. || 
5 | 

μένων 

24 πηγαίων] πηγῶν || εἶναι om. || εἰπὼν δὲ καὶ om. | 25 διὰ τοῦτο om. || 28 ταῦτα om. 

33 οὔτε ἀπόρρυτος --- χειροποίητος] οὐδὲν τούτων || 69,28 zat? ὃ δὲ --- φαίνεται (90) om. 

p- 138,9 γίνεται] ἐχχρίνεται || 11 ὥσπερ πυρρηνιζόντων || post τούτῳ add. προτίϑεται 

Η 

I 

εἰπεῖν || 12. 13 τῆς ἐχχρίσεως --- προτίϑεται] 2 ποιεῖ ἡ Exxprots αὕτη || 15. 16 tov δὲ ἤδη -- 

προειρημένων] ὑφηγεῖται δὲ κατὰ τὸν πρότερον εἰρημένον τρόπον || 17 γενέσϑαι || 18 οὕτω δὴ -- 

λέγεσϑαι om. 
Pp. 226,27 τίνα ἕκαστα αὐτῶν γέννα ἐστίν || 29 ἐξ] zat | 32 προτιϑέντας || ὁποῖον καὶ 

τί || 227,2 εἰδῶμεν] ἴδωμεν || 4 ἐπὶ τοῦ εἴδους || post τελιχὴν add. χαὶ ὑλιχὴν || 11 ὥστε 

ἅπαντα] ἃ πάντα || 19 ζῴων prius om. 

Parisinus 2046, chartaceus, forma minore, saec. XIV aut XV, folio- 

rum 173. (Omont 1. 1. I p. 183). specimen lectionis siglo Ν᾽ adhibito 

(ef. p. 226 n. 3) dedit C. Kalbfleisch. 

p- 1,1 inser. ἀριστοτέλους μετέωρα et am. rec. ἀλεξάνδρου ἀφροδισιέως ὑπόμνημα εἰς 

| 20 ἔφη -- εἴπε] εἰδεῖν ποιεῖν ποιεῖ 

" - > , λ - Fe 4S At \ ~ 2 ~ ~ | 
τὸ ἃ τῶν Ἀριστοτέλους μετεωρολογιχῶν || 5 ὑπομιμνήσκει περὶ τῶν || 6 ἐν τῇ φυσιχῆ zp. || 

8 μετ᾽ ἐχείνης || 2,5 τῆς om. || 6 te ante xatom. || 7 τούτου || 12 πάντων || 18 οὐ γὰρ -- 

29 xahov- γινομένων | ἐστι om. || 20 ἀταχτοτέρω | 24 διαίσσοντας || 26 ἔχειν || 27 διαϑέσεις | 

μένοις || 35 ἐπ᾿ αὐτῆς || 3,16 zat om. || 21 els supr. vers. || 30 post σώματα add. εἴτε 

Ρ. 66,20 δ’ ἡγοῦντο || 23 περὶ αὐτοῦ, sed in marg. αὐτῆς || ἀντιτίϑησι || 24 δὲ om. || 

67,1 δὲ post οὗτοι om. || 6 τὰ πνεύματα || 8 τὸ δ᾽ ἔτι αὐτῆς || 26 ἀγέννητος N}, sed al- 

terum v eras. || 68,1 στάσιμα] σταδαῖα || 6 τῶν δὲ --- ὑποστάσεις om. || 12 ταῦτα γὰρ -- φρέατα 

(14) om. || 15 τῇ γῆ || 226,2.3 τὸν λόγον] τὴν οὐσίαν || 4 δὴ] δὲ || 6 λαμβάνειν || 12 post 

λέγει δὲ add. τὰ éx 16 τούτων τινὶ] ὡς μὴ χατὰ τοῦτο 18 δὲ in marg. add. || 22 post 
7 μη : Ϊ | 

τούτων add. μερῶν || 24 ἐπὶ τῶν || 29 εἴρηται] ἔστι || 33 ἀποδιδόαμεν || 227,2 axohovdet || 

post πρώτῳ add. τῶν || 11 ὥστε ἅπαντα] ἃ πάντα || 13 ὅπερ ἔστι || 19. 20 ζῴων μορίων 

περὶ om. || 20 ποιεῖν εἶπε. 

Paristnus 2202, chartaceus, saec. XVI, foliorum 270. (Omont 1. 1. ἢ 

p. 213): ἢ 224 Alexandri commentarius in Aristotelis meteorologicorum 

librum III. specimen dedit E. Richter. 

P- 133,10 αὐτῶν om. || 13 πρηστήρ || 18 post πρῶτον add. ye || 19 ἐκνεφίου om. || 

τῶν om. || 184,1 κατὰ μικρὸν || 2 καὶ ante ἔχκχρισιν om. || 11 ὥσπερ] ὡς || 12 ἄγαν] τότε || 

15 ταῦτα] ταυτὰ || 16 τε om. || 17 τοιαῦτα] ταῦτα || 18 ὁποτερονοῦν || 35 ἔχον || 1351 πνέ- 

ovtos] πνεύματος || 4 post κωλύει add. τὸ ἐπιρρέον, sed rursus exp. || ἐπὶ τούτω | 

αὐτῶ || 21 xat om. || 22 πυχνοῦται || 23 τετραμένα || γίνηται || 26 τὰ νέφη — exzptvetat 

(27) om. || 30 ἐν om. || 186,8 μηδέποτε || 16 γενόμενος || 22 ἔστιν] ἔστι δὲ || 25 ὥστε om. || 

96 ταύτῃ] ταῦτα || πάντα] ταῦτα || 27 ὑφ᾽ αὐτοῦ (sic) || 28 ἐπὶ τῆς γῆς ἢ τῆς ϑαλάσσης || 

80 μεταλαβὼν || 187,3 χατασπώμενος || 170 ἐχληφϑή || 14 καὶ ταύτης] zat αὐτῆς || 15 ἐν] μὲν || 

19 σὺν 

ἐκληφϑῆ || 16 ταχυτέραν || 25 καὶ ante τὸν om. || 33 χαίεται 188,2 τρίχινα || 2. ὃ ἐμπεσὸν 

τρίχινα -- αὐτὰ δὲ repetit || 5 δὲ om. || 6.7 ὡς ἐπ᾽] ὡς ἔφη || 8 κατ᾽ αὐτὰς || 12 post 

αὐτὸς add. τί || 16 ἀπ᾽ αὐτῶν || ἀλλὰ τῷ || 17 τὸν ψόφον om. || 20 γὰρ om. || 179,1 ti- 

ον 
. ¢ , ~ ~ > | 

tulum om. || 3 ἐπιγραφόμενος || ᾿Δριστοτέλους om. || Ὁ ἑπομένη || τοῖς] τῆς || ἐχείνω | 

7 ἁπτῶν] αὐτῶν || 12 διώρισται τὰ αἴτια coll. || 18 τῇ γὰρ || 180,15. 16 οἰκεῖον ---δὲ τὰ (16) om. 

Parisinus Suppl. gr. 642, bombycinus, forma minore, sace. XIV, 

foliorum 318 (Omont 1. 1. HI p. 289): fol. 74 Alex. Aphrod, comm. in 

Arist. meteorol. libros II—IY. 
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CoisuintANus 166, bombycinus, saec. XV, foliorum 492 (Bibl. Coisl. 
Paris. 1715 p. 223 sqq.): fol. 349v Alexandri ἀπε comm. in meteora. 
specimen lectionis siglo usus V dedit E. Richter. 

pe 1,6. 7 ὑπογράφει ἡμῖν || 10 εἴρηται || 12 ὧν -- μνημονεύει om. || 13 ἐν ἐκείνη -- 
ποῖα (15) om. || 17 post ἄλλο add. φησί || 17.18 te χαὶ στοιχείων om. || 19 εἴρηχε --- 

πραγματείᾳ (20) om. || 20. 21 καὶ τίνα om. || 2,4 καὶ --- ὑποχείμενον om. || 11 ἐπειδὴ ws] xa- 

Bos || 13 εἶναι δέ φησι om. || 14 χατὰ φύσιν --- μάλιστα (20) om. || 21 τίνα συμβαίνοντα 

χαὶ γινόμενα μάλιστα εἰσὶ ἀταχτότερα ὅτι πρὸς τὸ κυχλοφορητιχὸν zal Belov σῶμα, ὅπερ 
πρῶτον χαλεῖ, χαὶ αὐτὰ τὰ ἄστρα. τὰ μέντοι ἀταχτότερα εἰ χαὶ xata φύσιν ῥηϑέντα γίνεσϑαι, 

λέγει τοὺς κομήτας, τὸν (elias χαὶ τοὺς διάττοντας ἀστέρας, Obs ἐχπυρούμενα χαὶ κινούμενα 

φάσματα ἐκάλεσεν. ἰστέον δὲ ὅτι τὸ χατὰ φύσιν οὐχ ὁμοίως ἐστὶν εὔταχτον ἐν τε τῶ ϑείω 

σώματα καὶ ἐν τοῖς pet αὐτό. μετὰ μέντοι τοὺς χουήτας χαὶ τὰ ὅμοια τάξιν eye τὰ ὅσα 

χοινὰ πάϑη (26) || 3,3 πνευμάτων ἀναφορᾶς || 6 χατὰ --- εἴρηχεν om. || 9 εἶπεν τὰς τούτων 

coll. || 11.12 νηνεμίαν προσγενέσθαι || 13 τὰ ἐνταῦϑα νέφη coll. || 14 ἂν om. || 15 τὰς 

om. || 17 xat post xovnt@y om. || 19 τὰ μὲν post οἷον coll. || 20. 21 τινα τρόπον] πως || 

22 ef χαὶ μὴ || post πάντη add. ye || 23. 24 πτώσεως --- πάϑη (25) om. || 26 elzev om. || 

28 post πάϑη add. οἷον χιὼν χάλαζα πάϑος || 29 γίνεται --- πάχνη om. || 80 ἐπεὶ || 34 καϑό- 

Aov — χωρὶς om. || 491 τὴν διαφορὰν || 2 τῶν om. || 9 ἕχαστα || 10 ζητεῖν] πιστοῦσϑαι || 
11 λεχϑησομένων || 13 ἐνεστῶσαν) ἑαυτοῦ || 14 φησιν post πρῶτον (13) exh. || 15 τὸ πρῶ- 

tov — εἰρημένα (17) om. || 17 ἐν τοῖς om. || 18 post φϑορᾶς add. εἴρηται || ἔστι δὲ ταῦτα 
om. || 18 ἐξ ὧν --σωμάτων εἰπών (19) om. || 20 ἢ---σωμάτων (21) om. || 22 ἡ τῶν .-- 

φύσις om. || 23 ταῦτα] αὐτῶν || 25 σώματα --- ἀρχάς om. || μὲν om. || 26 ante πῦρ add 

σῶμα || 26.27 διὰ δὲ --- λαβὼν ὅτι] ἐπειδὴ yap ἐν tH περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς Sevtépw 

λαβὼν ὅτι ᾿ 29 λέγων] ἐποίει γὰρ || τούτον om. || 30 ἔλαβεν --- εἰ τὸ] τὸ δὲ τριχῇ δια- 

στατὸν || 31 ἐναντιότησιν || ped? 2] καὶ || 35 yap] φησὶν || 5,1 τὰ μετὰ -- ἐν τοῖς (2)] τού- 

τῶν δὲ THY τεσσάρων THY χίνησιν διπλῆν φησὶν χαϑὼς ἐν τῶ || 2. 3 δεδειγμένῳ χρῆται] ἀπέ- 

δειξε || ὃ ἐχεῖ --- χινεῖται] τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐχεῖ φησὶν χινεῖσϑαι || 5 ἀλλὰ om. || 9 post 

τὸ μὲν add. πῦρ || τοιοῦτον] τοῦτο || 10 τὸ δὲ] ἡ δὲ γῇ || τὸ γὰρ] τοῦτο γὰρ || ἦν τὸ || 

τοιοῦτον om. || 1]. 12 τὸ δὲ ὕδωρ --- τῇ γῇ (13)] διὸ χαὶ tH πυρὶ ἐγγύτατα τῶν ἄλλων 

ἐστίν, τὸ δὲ ὕδωρ πρὸς τὸν ἀέρα βαρὺ χαὶ ὑφιστᾶ αὐτῶ. διὸ χαὶ τῇ γῆ ἐγγίζει || 15 λαβὼν] 
ἐπειδὴ φησὶν ἐλάβομεν || 16 τούτοις --- περὶ τὴν γῆν κόσμον (11. 18) om. || post πάντα add. 

τὸν || λέγων om. || σωμάτων συνεστάναι coll. || post συνεστάναι add. λέγομεν || post περὶ 

οὗ add. κόσμου (Ὁ) || 20.21 Aéywy—xdopov om. || 24 περὶ οὗ --- τουτέστι (25) om. || 
26 ὑπὲρ τούτου --- δύναμιν (28) om. | 29 διὸ --- τὸ δὲ (p.6,1) om. || 6,2 πρόσχειται --- μιηδὲν εἶναι] 

ety δέδειχται ὅτι οὐδέν ἐστι || χενὸν ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγχης || ὃ ἔτι διὰ τοῦτο] ἔστιν || 3.4 ὅτι-- 
U 2 
ὕνατο] συνεχὴς οὗτος ὁ χόσμος TH ϑείω ἐχείνω EH ἐπειδὴ yap || 4 εἶναί τε χαὶ om. || 

ἐπ 
& 25 

vost σώζεσθαι add. ἣν τοῦτον || κυβερνώμενον || ὑπὸ τοῦ — χινήσεως αἴτιον (11)] ἐκείνω τῶ -- 

χυχλοφοριχῶ || 14 τὰ μετὰ ταῦτα 15 χαὶ αἴτιόν ἐστι] τὸ γὰρ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν δύναμιν ἀντὶ 

τοῦ πάντα αὐτὸν εἶπεν ἐχεῖϑεν χυβερνᾶσθαι- διὸ πρῶτον αἴτιον ποιητικὸν τῶν γινομένων π 
ἁπάντων τὸ ὅϑεν αὐτοῖς πρῶτον A τῆς κινήσεως ἀρχή. αἴτιος οὖν 6 pbpaves φησὶν zat πᾶν 

τὸ Yetov σῶμα || 17 post συνέστηχεν add. πρὸς δὲ τούτοις ἡ μὲν ἀΐδιος || 21 τις om. || 

ἐλ) ὸν] ἐλϑοῦσα || 22 εἰπὼν ae Anes (23)] διὸ καί φησιν ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν τέλει ἢ ὡς ἐν τῇ 

τελεία χινήσει. τοῦτο δὲ εἶπεν || 23 λέγειν αὐτὸν --- ἐν τέλει (25)] αὐτὴν ἀτελῆ κίνησιν ἔχειν 

διὰ τὸ εἰπεῖν τὸν ἀριστοτέλην χαὶ τέλος οὐχ ἔχουσα τῷ τόπω || 26 καϑ᾽ ἣν τὸ -- χινήσει 

(26. 27) om. || 28 ἵστανται || 29 ἀρχὴν κινήσεως ἔχει || 30 τῆς κινήσεως om. || 33 περὶ 

αὐτὸν οὐ μόνον λέγοι ἂν || 94 post γινομένων add. αἴτιον ὑλικὸν νομιστέον || 191 μὲν om. 

καὶ γὴν καὶ τὰ συγγενῆ τούτοις ἀέρα λέγω χαὶ ὕδωρ || ταῦτα γὰρ.--- προσέϑηχε (9) om. || 

10 αὑτῶν om. || καὶ τὸ ὡς om. || ὅϑεν καὶ ἡ ἀρχὴ || ὅϑεν --- χινήσεως post χίνησις (11) 

coll. || 11 zat ἡ δύναμις --- αἰτία. (13)] προσέϑηχε δὲ τὸ ὑποχείμενον καὶ πάσχον ὕλην λέγειν 

διὰ τὸ μὴ πάνυ καϑορβιλημενον εἶναι τὸ τῆς ὕλης ὄνομα. ἡ τοίνυν ἀΐδιος τῶν ϑείων σωμά- 

τῶν χίνησις χαὶ ἡ δύναμις ἣ ἀπὸ τῆς γειτνιάσεως ἀπ᾽ “ἐκείνων ἐπιγινομένη τοῖσδε τοῖς σώμα- 
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Ul ” 

σιν, ἣν καὶ φύσιν ἀν τις εὐλόγως ὀνομάζοι αἴτιον: ἣ μὲν ποιητιχὸν αἴτιον" ἡ δὲ δύναμις φυσιχὸν 

αἴτιον || 15 ταῦτα εἰπὼν || ἀναλαβόντας -- χείμενα] ἀναλαυ βάνει τὰ προτεϑέντα [16 ὁμολογούμενα || 

11 τούτοις --- ἀκολουϑίαν om. || 18 ἐστιν --- κειμένων (19. 20)] ταῦτα || 21 παϑητιχὰ || ὑπ᾽ 
ἐχείνου om. || 23 τὸ om. || φημὶ || 24 ἐν ἐχάστω ἕχαστον coll. || εἰπὼν --- ἅμα (25) 

|| 25 ante xat add. δὲ || 26 yao] δὲ || ὃ] τὸ] tov χηρὸν || 32. 33 χρήσιμον --- αὐτῷ 
(8) om. || 33 perce || 37 ἁπλᾶ || 8,1 συνθέτων om. || 2 ζητεῖν] εἰπεῖν || περὶ τοῦ 

ἀέρος] χρήσιμα ὄντα πρὸς τὰ πεθπείυονα || 3 ὃ -- δρισϑὲν] χρησίμου ὄντος χαὶ αὐτοῦ || τὴν --- 

ϑεωρίαν (4)] ὑπόϑεσιν ταύτην || 5 ὡς post ἐστιν om. || ὡς γὰρ -- μεγέϑη τὰς (6)] τουτέστι 

τήν [| 1 σφαῖραν ! ἴον ἄστρα add. ὡς οὐ μέγα || 8 διὰ τῶν -- ϑεωρημάτων (8. 9) om. 

10 post τι add. t || ἀφωρισμένον αὐτὸ xa¥? αὑτὸ ὕδωρ || 18 αὐτῶν] αὐτοὺς || 15 post 

αὐτῶν add. τ a3 8 δὴ μεταξὺ τῆς γῆς || 16 μόνον om. || 19 παρὰ] πρός te || παϑητὰ] παϑη 

{ἸῸ} }19: 90 χαὶ τὰ ἐν || 20 χρῆται δὲ zal μαρτυρίαις ταῖς || 21 οὕτως --- οὐρανὸν ἀλλ᾽ (22) 

om. || 22 post ὀνομασάντων add. ἀλλ᾽ αἰϑέρα || δὲ τὸ μὲν om. || 29 τὸ σῶμα om. || ὀνο- 

μάζειν] ὀνομάσαντα || ὅτι δ᾽ αὐτὸ --αἰτιᾶται (25)] αἰτιᾶται δὲ ὡς ὑπολαμβάνοντα διὰ τὸ αἴϑειν 
, Ὶ 

αἰϑέρα χαλεῖσϑαι τὸ ϑεῖον ἐχεῖνο σῶμα. ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ ἀεὶ ϑεῖν: ὅσοι δὲ πῦρ χαϑαρὸν εἶναι || ρ ' ? ‘ t | 

27 τουτέστι τὰ om. || ϑεωρήσαντες (p. 8,32. 9,1)-—exupéper (9,5)] ϑεωρήσαντες ἱκανῶς ἀντὶ 

τοῦ μὴ παρέργως τὰ δειχνύμενα διὰ τῶν μαϑημάτων ἢ τὰ ἱχανῶς δειχνύμενα ἐν τοῖς μαϑή- 

μασιν I 9,8 φησὶ -- πρότερον om. || τὸν ἄνω ---οὐ μὴν (10)] οὐρανοῦ φησιν || 12 ἔφϑαρται || 

18 ἀπ᾽ ἐχείνου || 14 οὐδὲ ἀέρος γε μόνου εὔλογον εἶναι || 10 τοῦ μηδ᾽ αἰϑέρα || 18 αἰτία 

δὲ τοῦ || 20 πολὺ -- τῆς γῆς (23) om. || 23 post ἑξῆς add. δὲ || ἐκ τῶν δύο || 36 τῆς ἀπω- 

τάτω περιφορᾶς καὶ τῆς γῆς. οὐρανὸν γὰρ || 27 πυρί. αἰτία δὲ τοῦ μηδὲ δύο σώματα δύνα- 

σϑαι εἶναι μόνα || 39 αἰτίαν -- ἀπέδωκε om. || 31 περιφερομένων || πενταπλάσιον || 92. ὕπερ- 

βολῇ. 

pe 10,5 ἐν τῇ περὶ τῶν || Soares om. || 6 διαιρεϑέντος || 7 γινόμενον || ὃ τῶν 

ὅλων om. || post τοσοῦτον add. τῶν ἄλλων || 9 ἀνάγχη -- ὕδωρ (11) om. || 15 αὐτῶν om. Ϊ 

17 xai om. || 

(28) om. || 29 post τόπον add. τὸν μεταξὺ τούτων καὶ τῆς ἀπλανοῦς σφαίρας 
δευτέρω τῶν περὶ || 18 zat ἐπεσημήνατο || 25 τὸ om. || 26 οὔτε ἀὴρ -- ἐστιν 

| post zat 

add. τὰ || τὰ - λεγόμενα om. || 31 πιστωσάμενος post τούτων coll. || χυχλοφορητιχὸν || 

11,2 ὃ om. || post πρῶτον add. εἰ || σωμάτων ϑέσις || 4.5 ὡς ἔδειξεν om. || 1 ἥτις ἀπορία--- 

ἀπορεῖ (10) om. || 10 ὡς] πῶς || 11 τὸ δὲ ἀπορούμενον — δέδειχται yap (15)] τὰ περὶ thy 

yiy ϑερμαίνεται. συντελέσει μέντοι αὐτῶ ἡ ἀπορία αὕτη εἰς τὸν τῆς τάξεως τοῦ τε ἀέρος 
τὸς 

χαὶ τοῦ πυρὸς λόγον. zai βεβαιώσει πάλιν καὶ αὐτὴ τὰ μὴ μόνον εἶναι τὰ μετὰ τὴν γῆν 

σώματα δύο ἀέρα τὲ καὶ πῦρ᾽ καὶ ἀπορεῖ εἰ δέδειχται | 15.16 μεταβάλλει εἰς ἄλληλα || 

16 ef δὴ --- μεταβάλλει om. || 21 πορρώτερα || 24 post Vee add. αὐτὸ || post εἶναι 

add. αὖ || τῆς om. “|| 12,7 post ὕδατος add. ἢ εἰ ὁμοίως ἐξ ἅπαντος || 8 διὰ θεν τος 

υὲν (12)] εἰ δὴ ὁ περὶ τὴν γῆν ἀήρ: ἐλλείπει δὲ τῇ λέξει ὁ περὶ τὴν γῆν || 12 ὑπὲρ γῆν || 

ἀὴρ δὲ] yap || 14 τὰ -- σώματα om. || 15 eet eee om. || 17 ἃ] ἅπερ || λέγουσιν 

πῦρ coll. || 19 τε] τις || 19. 20 πολὺ πλεονεχτῇ πάλιν γῆν. τὸ ὕδωρ || 21 εἰρημένην 
5a 
ἘΞ: Sia 

< ‘ 

pate ms ᾿ ΄ - Ds S$ a νήσχει Seay’ ay yrw 

25 ἡμεῖς --- περὶ ὧν (27)] καὶ φησὶν ἡμεῖς oe ὧδε || ὑπομιμνήσχει --οὐσῶν ἐν αὐτῷ 
2 
ys 
d 

(p. 13,2)] ϑεῖον τε καὶ χυχλοφορικὸν σῶμα καὶ τὸ ὅλον ay ρϑαρτόν τε χαὶ ἀκήρατον χἂν ὧσ 
{ 

τινες ἐν αὐτῶ διαφοραὶ || 13,3 τοιόν αὐτῶν τὸ δὲ τοιόν || ἐστι om. || 4 ὥσπερ γὰρ || 9 τὸ 

ὕδωρ om. || 12 φερομένου δὲ --- ἀλλήλων (16) om. || 16 ἐκείνου om. || 16.17 post περι- 

φερομένου add. τοῦ αἰϑέρος || 17 τὸ xp oe eleva ov (18)] τὸ ἀστρῶον χαλεῖ σῶμα" χαὶ 

τῶν ἐν αὐτῶ σωμάτων ἕως τῶν ἄστρων. ἃ χαὶ αὐτὰ τῆς μὲν αὐτῆς οὐσίας ἐστὶν ἐ 

, ~ 

τ ZE iv δια- 

φοραῖς δέ τισι διαφέρει ἐκείνου τὲ χαὶ ἀλλήλων || post σῶμα add. πρὸς || 39 ϑερμότητα xat 

Euoutov coll. || 24 καὶ φησὶν] δεῖ δὲ νοεῖν οὕτως || 25 χυχλοφορητιχὸν ex corr. || tadytov | 

27 εἰπὼν δὲ οἷον ὕλη om. || τἀ τί add. δὲ || 14,1 λεπτότητες παχύτητες om. (ut I) || 

2 ἐστὶν] δὲ || 4 post αὐτῶν add. γίνεται || ἃ δὲ δύναται ἕκαστον αὐτῶν || 7 χυχλοφορητικοῦ || 

8 ἤδη φϑάσαντες om. || 9 λέγει μὲν om. || 10 ἐπὶ τοῦ ---τὸ χαὶ (10.11) ὦ βαρεῖ τὸ ψυχρὸν 

ἕπεται ἐπὶ τοῦ μέσου τοῦ κόσμου ἀποχρινομένων χαὶ (9) τὴν γῆν zat || 11 ἵνα om. || τις 

om. || οἰηϑῆς δὲ || λέγειν αὐτὸν om. || 12 τόπος] κόσμος | 13 τὸ] τοῦτο || ἀλλ᾽ οὐκ 
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14 τὸ γὰρ -- εἶπε (16) om. || 16 post μέσον add. οὖν || λέγει || 17 τοῦτο γὰρ --- ταῦτα χαὶ 

(19)] περὶ δὲ τὴν γῆν 
20 οὐχ ἔστι δὲ] οὐδέπω ὃν || τοῦτο γὰρ --- πῦρ (25) om. || 25 εἶπε καὶ] γὰρ || 26 post γενέ- 

εἰπὼν --- αὐτὸ] ἔχειν αὐτὸ ἐπίσταται || 27 post οὕτω add. zai || 30 σῶμα.--- 

zat τὸ ὕδωρ αὐτίχα || 19 ὃ διὰ --- χαλοῦμεν (20)] τὸ καλούμενον || 

σεως add. εἶπεν 

στοιχείων] τῶν στοιχείων τὸ πῦρ. 

po 179,6 ἐχείνω 180,15. 10 οἰχεῖον --- ἔχοντα σχῆμα (16) om. || 20. 21 μη (om. χέτι τῷ 

περι) ἐχοντι || 27 πάντα] πάν ex corr. || 31 δηλονότι πρὸς τὸ πῦρ coll. || 32 ψυχρὸν χαὶ 

τὸ ϑερμὸν || 151,8 te om. || 10 καὶ διακρίνειν οὐ ἐστιν om. || 12 ὁρίζομεν || 14 yap ante 

Yeppov om. || 19 καὶ ἡ φυσιχὴ --- ἔργον (20) om. || 29 πάντων τῶν γινομένων || τὸ φϑαρῆ- 
. χαὶ ποιὰ || 8.9 dep- vat || 182,1 μόνον || 2.3 ἁπλῆ τε γένεσις χαὶ 

pov ὑγρὸν ὁποσονοῦν ἢ ξηρὸν ἢ ὑγραίνει coll. || 15 φησί om. || 18.19 ἢ ἐχείνας ἰσχυροτέρας 

χαὶ πλείους εἶναι || 22 τῆς om. || 24 ὡς om. || 158,4. ἂν μή τι βίᾳ φϑαρῇ || 10 λαβόντος 

corr. m. re. ex λαβόντες || 16 συμμένον || 18 post περιέχον add. ae γίνεται || 33 τοῦ 

| 154,8 ἐστιν om. 11 ἂν εἴη αἴτια coll. 20 τὸ ἐν 22 τὸ ϑερμὸν --- πεπηγὸς ] 93 Y) ἱ IT 
(22. 23) om. || 26 te om. || 27.28 τοῦ ἐλάττονος ϑερμὸν || 30 εὐσηπότερα || 34 ἔχον || 

τῷ ante μᾶλλον om. || 185,1 ϑερμότητος om. || πλεῖον φησὶ || 4 ψυχρότητος ex πιχρότητος 

ανόμεναι || 7 ὁμοίως δὲ χαὶ || 9 ἀποχριναμένην || 15 post ποιοῦντα corr. m. re. 
spatium vacuum ν litt. {| 17 ἐχ τοῦ in ras. || 28 ἐγγίνεται || 29 ὧν ποιοῦσι om. 

186,15 ἐπί τὶ γὰρ || 17 πέψιν || 18 τελειουμένη, ut vid. || 19 2x τῆς ex ἐχτὸς corr. 

τη. poster. || 32 ἐστὶ φησὶν coll. || 187,2 προηγουμένῳ] τῶ προειρημένῳ || 3 énttedecd7 || 

4 ὡς ante τῇ coll. || post λουτρὰ add. ὡραῖα || 7 τίς te ἐστὶ τελείωσις 11 ἧ ἑκάστου γὰρ 

οὐσία χατὰ τὸ εἶδος coll. || 16 πέσσεσθϑαι --- γλεῦκος om. || 22 τότε] τὸ || 26 λεγομένη in 

γενομένη corr. || συμβαίνει --- πάσχειν iterat || 188,7.8 ϑερμότερόν τε καὶ ξηρότερον ποιεῖ 

χαὶ εὐογκότερον καὶ παχύτερον || 11.12 Ψυγρότης in ras. || 15 τινων τίνων] πάλιν || 18 τε 
om. || αὐτῶν ἑκάτερον coll. || 19 bo” ἑκάστην || 39 πέψις] σῆψις || 33 τοῖς om. || 159,1 τῶν 

τοιούτων et τῶν ὑπὸ om. || 2 ὀνομαζομένων || 4 οἰκεῖον ὄνομα || 5 χαὶ om. || περὶ om. || 

6 ante zat add. τε || 13 ἡ om. || 16 post οὖν add. τῶν || 20 post te add. τὰ || 23 εἶδος 

ex ἦϑος corr. τη. rec. || 25 λήμμη 29 7 post ἐστὶν om. || 33 dyethov] over ὅλον (sic) || 

190,5 ϑεριμαἰνόμενα! πεπαινόμενα || 11 χαὶ post οὐσία om. || τι om. || 17 καὶ post πεσσό- 

μενον om. || εἶναι om. || 21 post κύριον spatium vacuum, deinde add. ἐν. 

initium commentariorum in hoc libro a ceteris omnibus, quos novimus, 
codicibus valde discrepat. 

Oxonrensis Cotitec. Noy. 230, chartaceus, forma maxima, foliorum 
224, saec. XV (H. O. Coxe, Catalog. codicum mss. Oxon. I p. 84 sqq.): 
f. 138 Alex. Aphr. in Meteor. tit. ᾿Αλεξάνδρου ᾿Αφροδισιέως τῶν ᾿Αριστο- 

7% ~ fe , ~ 

TEAOUS μετ ΞΩωροΟλοῚ (LXV ὑπομνημα πρῶτον. 

Cotiec. Noy. 237, chartaceus, forma maxima, foliorum 291, saec. 

XV ineuntis (Coxe 1. 1. I 86): fol. 159 Alex. Aphr. in Meteora. tit. 
j wre > ᾿ ΄ > \ pe - 
Ἀλεξάνδρου ᾿Αφροδισιέως εἰς τὰ μετεωρολογιχὰ ὑπόμνημα πρῶτον. 

pe 1.5. ὑπομιμνήσχει περὶ τῶν || 6 ἐν τῆ περὶ τῶν ἐν τῇ φυσιχῇ πραγματεία || ἐν τῇ 

φυσιχῇ mp. || 6.7 ὑπογράφει ἡμῖν || ee πάντων κοινῶς τον || 12 πρῶτον || 14 χεχοσμη- 

-o χαὶ τίνα om. μένων || τ en Il ὃ post τοῦτο add. to || ὃ. 4 ἐδύ- 

ἔοντος || 8 νατο] δυνατ ὃ. ἐχείνην νομιστέον αἰτίαν εἶναι πρώτην || 10. 11 τῆς χινή- 

σεως om. || 13 zat post χινέῖ om. || 14 zat post αὐτοῦ om. || 7,20 τῷ om. | ὃν om. || 

zat alterum om. || 8,17 τῷ δειχϑῆναι [[ 20 μαρτυρία || 21 περὶ αὐτὸ || 22 τῶ μὲν || 

25 τὸν οὐρανὸν om. || 9,3 πρὸς om. || 7 οὕτω || ὃ γάρ] δὲ || 9 λέγων om. || 9. 10 ἐν γὰρ 

τοῖς περὶ || 11 τοὺς μεταξὺ || 17 ἂν om. || 19 συμμένειν] σημαίνειν || 20 πολὺ om. || 

21 δὴ || 27 δῆλον ὅτι || 32 ἐχεῖνοι || 33 αὐτὰ corr. || 35 ἀπὸ] ὑπὸ || 10,1 λόγον ἔχει coll. || 

4 αὐτὴν om. 
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Pe 226,25 αὐτῷ] αὐτῶν || 32 προτιϑέντας || 33 ἕχαστον || 397,9 εἰδιχὴν] ὑλιχὴν || 
16 Set || 19 δοχεῖ ἕπεσθαι || 20 εἰπεῖν εἶπε] ποιεῖν ποιεῖ. 

Laupianus 47, chartaceus, forma maxima, foliorum 115, saec. XV 

(Coxe, Catalog. codicum mss. Bodl. 1 534). desinit abrupte in verbis 
αἰτία ψυχρότης 7 ϑερμότης, xal ἢ ἀπό τινος τούτων χίνησις τοῦ δὲ τὰ Ald. 
ed. f. ΤΊ Ὁ (p. 226,18 h. ed.) 

Marrirenses duo, qui insunt in Biblioteca particular de Su Magestad 
el Rey, 35 et VII E 5, membranei, forma quadrata, 5860. XII (ef. 
Chr. Graux, Essai sur les origines du fonds grec de lV Escurial Paris 1880 
p- 148 sqq., R. Beer, Handschriftenschatze Spaniens, Wien 1894 p. 278 sqq.); 
non ipsa commentaria sed excerpta ex his aliisque commentariis continent. 

Vinpoponensis phil. gr. 57 ,chartaceus, in folio, constat foliis centum 
viginti septem“ (Nessel, Catalogus IV 36), est s. XVI, ultima folia lacu- 
nosa. titulus est f. 1" ἀλεξάνδρου ἀφροδισιέξως τῶν ἀριστοτέλους μετεωρο- 

λογικῶν ὑπόμνημα πρῶτον: περὶ μὲν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως χαὶ περὶ 

πάσης χινήσεως φυσιχῆς: — rubr., tum incipit 
᾿Αρχόμενος THY μετεωρολογιχῶν, πρῶτον ἡμᾶς ὑπομιμνήσκων τῶν εἰρημένων ἤδη περὶ 

τῶν ἐν τῇ φυσιχῇ πραγματείᾳ, ἅμα καὶ τὴν τάξιν ἡμῖν προὐπογράφει πάσης τῆς φυσιχῆς 

ϑεωρίας τῆς τε φϑανούσης ἤδη διηνύσϑαι χαὶ τῆς μετ᾽ ἐχείνης ῥηϑησομένης. καὶ πρῶτον 

μὲν μνημονεύει τῆς ἐπιγραφομένης φυσιχῆς ἀχροάσεως. πρώτης οὔσης ἐκείνης πραγματείας 

τῆς φυσικῆς ἁπάσης ϑεωρίας. ἐν ἐχείνη γὰρ εἴρηχε περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν τὲ χαὶ αἰτίων 

τῆς φύσεως. χαὶ περὶ πάντων τῶν χοινῶς εἰς τὰ περὶ τῆς φυσιχῆς κινήσεως συντελούντων 

δὲ τῆς περὶ 

τε τῶν χατὰ τὴν ἀναφορὰν διαχεχοσμημένων ἄστρων. zat περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματι- 

~ 9 ὧν πρώτων ἐνταῦϑα μνημονεύει. δευτέρας οὐρανοῦ. ἐν éxelvy γὰρ εἴρηχε περὶ 

χῶν, πόσα καὶ ποῖα. λέγοι δ᾽ ἂν τὴν ἄνω φορὰν ἀντὶ τοῦ τὴν ἐξωτάτω τε καὶ χυχλωπορι- 

φορὰν ἐν γὰρ ταύτη ἡ τῶν ἄκρων (in mrg. mM? ἄστρων) διαχόσμησις “TA. 

Latine haee commentaria in lucem prodierunt Venetiis ἃ. 1556 

Ioanne Baptista Camotio interprete. 
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AAEZANAPOY A®POAISIEQS EIS TO ΠΡΩΤῸΝ TON τι: 
ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

p. 338220 [Περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως χαὶ 
περὶ πάσης χινήσεως φυσιχῆς. 

5 ᾿Αρχόμενος τῶν Μετεωρολογιχῶν πρῶτον ἡμᾶς ὑπομιμνήσχει τῶν 
εἰρημένων ἐν τῇ περὶ φύσεως πραγματείᾳ, ἅμα δὲ χαὶ τὴν τάξιν ἡμῖν 
ὑπογράφει πάσης τῆς φυσιχῆς ϑεωρίας, τῆς te φϑανούσης ἤδη διηνύσϑαι 

χαὶ τῆς pet ἐχείνην ῥηϑησομένης. χαὶ πρῶτον μὲν μνημονεύει τῆς ἐπι- 
γραφομένης Φυσιχῆς ἀχροάσεως, πρώτης οὔσης πραγματείας χαὶ δι’ ἐχείνης 20 

10 πάσης τῆς φυσικῆς ϑεωρίας" ἐν ἐχείνῃ γὰρ etpyxe περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν 
τε χαὶ αἰτίων τῆς φύσεως χαὶ περὶ πάντων τῶν εἰς τὰ περὶ τῆς φυσιχῇς 

χινήσεως συντελούντων, ὧν πρώτων χοινῶς ἐνταῦϑα μνημονεύει. ὃευτέ- 
ρας δὲ τῆς [Περὶ οὐρανοῦ: ἐν ἐχείνῃ γὰρ εἴρηχε περί τε τῶν κατὰ τὴν ἄνω 
φορὰν διαχεχοσμημένων ἄστρων χαὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματιχῶν, 

15 πόσα τε χαὶ ποῖα. λέγοι δ᾽ ἂν τὴν ἄνω φορὰν ἀντὶ τοῦ τὴν ἐξωτάτω 
τε χαὶ χύχλῳ περιφοράν" ἐν γὰρ ταύτῃ ἣ τῶν ἄστρων διαχόσμησις. περὶ 25 

οὗ σώματος ὅτι τε ἄλλο ἐστὶ τῶν τεσσάρων ἁπλῶν σωμάτων τε χαὶ στοι- 
χείων χαὶ ὅτι ἀγένητόν τε χαὶ ἄφϑαρτον χαὶ ὅτι ἀναυξές τε χαὶ ἀναλλοίωτον, 
εἴρηχεν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς πραγματείας ἐχείνης. εἴρηχε δὲ χαὶ περὶ τῶν 

20 στοιχείων τῶν σωματιχῶν ἐν ἐχείνῃ τῇ πραγματείᾳ, πόσα τε, [χαὶ ποῖα χαὶ 
τίνα] ὅτι πέντε τὰ πάντα, καὶ τίνα, ὅτι τὰ τέσσαρα μετὰ τοῦ χυχλοφοριχοῦ 

Adhibiti codices A (in quo initium comm. usque ad fol. 72v25 Aldinae desideratur) I W 

et Aldina (a) 1. 2 ἀλεξάνδρου ἀφροδισιέως εἰς τὸ πρῶτον τῶν μετεωρολογιχῶν I, sed idem 

in exitu librorum II et III τῶν ἀριστοτέλους μετεωρολογιχῶν: Ἀλεξάνδρου ἀφροδισιέως τῶν 

ἀριστοτέλους μετεωρολογικῶν ὑπόμνημα W: Ἀλεξάνδρου ᾿Αφροδισιέως ὑπόμνημα εἰς τὰ μετεω- 

ρολογιχὰ, εἰς τὸ πρῶτον 8 6 περὶ φυσεως] φυσιχῇ W δὲ om. W 7 προὺῦ- 

πογράφει Wa 8 ἐχείνης W 9 xat 6°? om. Wa 10 τῆς φυσιχῆς 

πάσης W 11 post τῶν add. χοινῶς Wa 12 χοινῶς om. Wa 12. 13 

devtépar a 13 ἐν ἐκείνῃ --- ἀντὶ tod (15) om. 1 18 ἀγέννητόν te W: ἀγρύνη- 

τόν τε ἃ 19 ἐν τῷ πρώτῳ -- ἐκείνης] de caelo A 2. ὃ 20 xal ποῖα καὶ τίνα 
delevi: xat ποῖα om. Wa 21 post ὅτι add. γὰρ I 

Comment. Arist. III. 2 Alex. in Meteora. 1 
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σώματος πέμπτου" ταῦτα γὰρ στοιχεῖα TOD χόσμου. τὸ γὰρ ποῖα δηλωτιχὸν 80 

ἂν εἴη τοῦ τίνα. τὸ δὲ τῶν σωματιχῶν τοῖς στοιχείοις προσέϑηχε 

δηλωτιχὸν ὃν τοῦ τῶν ὡς σωματιχῶν στοιχείων, ἐπεὶ πρότερόν γε χαὶ 

ἁπλῶς στοιχεῖα ἥ τε ὕλη χαὶ ὅλως τὸ ὑποχείμενον καὶ τὸ εἶδος: ταῦτα 
δ γὰρ στοιχεῖα χαὶ τῶν ἁπλῶν τε χαὶ πρώτων σωμάτων. τρίτης δὲ τῆς 

Περὶ γενέσεώς τε χαὶ φϑορᾶς" ἐν ταύτῃ γὰρ εἴρηχε περί τε τῆς τῶν πρώ- 
τῶν σωμάτων εἰς ἄλληλα μεταβολῆς, ζητήσας μὲν περὶ τούτων χαὶ ἐν τῷ 

΄ - \ . ~ > 7 \ ΄ \ \ β τα ΄ τρίτῳ τῶν [Περὶ οὐρανοῦ, ἐν τούτοις δὲ τελειώσας τὸν περὶ αὐτῆς λόγον, 3 
5 \ \ \ ~ ~ 4 ῇ \ ~ Ne σ΄ La >] \ 
ἀλλὰ χαὶ περὶ τῆς χοινῆς γενέσεώς τε ual φϑορᾶς, δείξας ὅτι τέ ἐστι χαὶ 

10 τί ἐστι χαὶ τίνι τῶν ἄλλων μεταβολῶν διαφέρει. τετάρτην δὲ τάσσει τὴν 
ἐνεστῶσαν πραγματείαν, ἣν χαὶ Μετεωρολογιχὴν ἐπιγράφει, ἐπειδὴ ὥς φησι xat 

οἱ πρὸ αὐτοῦ πάντες ἐχάλουν αὐτὴν μετεωρολογίαν. μέϑοδον δὲ εἶπε τὴν 

φυσιχὴν πραγματείαν τε χαὶ ἐπιστήμην" εἶναι δέ φησι ταύτης τῆς πραγμα- 
τείας τὸ ϑεωρῆσαι περὶ τῶν συμβαινόντων τε χαὶ γινομένων κατὰ φύσιν 

15 μέν, ἀταχτοτέραν μέντοι τῆς τοῦ πρώτου στοιχείου τῶν σωμά- 40 

τῶν, πρῶτον μὲν στοιχεῖον λέγων τῶν σωμάτων τὸ χυχλοφορικόν τε χαὶ 
αἰϑέριον σῶμα, ἀταχτοτέραν δὲ τῆς τούτου φορᾶς ἀντὶ τοῦ οὐχ ὁμοίως 

εὔταχτον: οὐ γὰρ ὁμοίως εὔταχτόν ἐστι τὸ χατὰ φύσιν ἔν τε τῷ ϑείῳ 
σώματι χαὶ ἐν τοῖς μετ᾽ αὐτό. τὸ δὲ περὶ τὸν γειτνιῶντα μάλιστα 

90 τόπον ἴσον ἂν εἴη τῷ ἀταχτοτέραν χαὶ γινομένην μάλιστα περὶ τὸν 

γειτνιῶντα τῇ φορᾷ τῶν ἄστρων. τίς δέ ἐστιν οὗτος ὃ τόπος, χαὶ τίνα τὰ 
μάλιστα ἀταχτότερον γινόμενα τῶν γινομένων χατὰ φύσιν, ἐδήλωσε διὰ 
τοῦ οἷον περί τε γάλαχτος χαὶ χομητῶν χαὶ τῶν ἐχπυρουμένων 45 

χαὶ χινουμένων φασμάτων, ὁποῖά ἐστιν ος χαλοῦμεν διάσσοντας 

τϑ σι ἀστέρας: ταῦτα γὰρ γίνεται μὲν ἐν τῷ γειτνιῶντι τῷ ϑείῳ τόπῳ τε χαὶ 

σώματι, ἀτάχτως δὲ γίνεται. pel? ἃ τάξιν ἔχει τὰ ὅσα κοινὰ πάϑη εἶναι 

δοχεῖ ἀέρος τε χαὶ ὕδατος, ταῦτα δέ ἐστιν ἐμφάσεις te χαὶ διαφάσεις" 

τούτων γὰρ ἑἕχάτερον ἐν ὕδατι χαὶ ἀέρι. Or ὧν γίνεται δῆλα τά τε 

περὶ τῶν ῥάβδων χαλουμένων χαὶ παρηλίων, περί τε ἅλω χαὶ περὶ ἴριδος 

80 χαὶ εἴ τινα τούτοις ὅμοιά ἐστιν. ἔτι δὲ γῆς, φησίν, ὅσα μέρη χαὶ δ0 

εἴδη χαὶ πάϑη τῶν μερῶν, μέρη μὲν γῆς ἴσως λέγων τὰ πρὸς ἕω χαὶ 
δύσιν ἄρχτον τε χαὶ με σημβρίαν, εἴδη δὲ τὸ τὴν μὲν αὐτῆς εἶναι ὕπαντρόν Tv 

τε χαὶ χαύνην, τὴν δὲ στερεάν te χαὶ πεπιλημένην, xual εἴ τινες ἄλλαι 
ταύταις παραπλήσιαι γῆς διαφοραί. πάϑη δὲ λέγοι ἂν τὰς ἀναϑυμιάσεις 

co 5 τὰς γινομένας an’ αὐτῆς xal τὰς ἐναπολήψεις ὕδατός te χαὶ πνεύματος, 

2 τὸ τῶν δὲ 1: τῶν δὲ ἃ ὃ ὃν om. Wa πρότερον] πρὸ τούτων rubro 
superscr. W post πρότερόν ye add. χυρίως te a 4 ὕλη καὶ τὸ ὑποχείμενον 

εἶδος ὅλως 1 7 ζητήσας μὲν] ζητήσωμεν | 7. ὃ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Περὶ 

οὐρανοῦ] c. 6. 7 8 τελειώσας] τελείως W 10 διαφέρει μεταβολῶν a 

12 μετεωρολογίαν αὐτὴν ἐκάλουν Wa 16 τῶν σωμάτων λέγων Wa 18 οὐ 

γὰρ --- ἐστι om. W 20 ἀταχτοτέρω καὶ γινομένω W 21 ὁ τόπος οὗτος Wa 

23 τῶν om. ἃ 24 διαίσσοντας W 26 ἔχειν W 29 χαλουμένοις W 
30 ἔτι] ἔστι a ood ἄλλα a 
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e ὧν ai μὲν ἀναϑυμιάσεις νεφῶν te xal δετῶν ἀρχαί, ἔτι δὲ χαλάζης τε χαὶ 
χιόνος πάχνης τε χαὶ δρόσου βροντῶν τε καὶ ἀστραπῶν ἀνέμων τε χαὶ τῆς τῶν ὃ 
ἀνέμων τε χαὶ πνευμάτων διαφορᾶς: χατὰ γὰρ τὰς τῶν μερῶν τῆς τῆς 

διαφορὰς χαὶ αἱ τῶν ἀνέμων διαφοραί. at δὲ ἐναπολήψεις af μὲν τοῦ ὕδατος 
ὃ πηγῶν αἰτίαι, αἱ δὲ τοῦ πνεύματος σεισμῶν. τὸ δὲ χαὶ περὶ πάντων 

τῶν γινομένων χατὰ τὰς χινήσεις τὰς τούτων εἴρηχεν ἀντὶ τοῦ χαὶ 

περὶ τῶν ἄλλων τῶν γινομένων χατὰ τὰ πάϑη τῶν τε μερῶν τῆς γῆς χαὶ 
τῶν εἰδῶν: οὐ γὰρ μόνον πνεύματα χαὶ σεισμοί, ὧν ἐμνημόνευσεν. ἣ τὰς 

χινήσεις τὰς τούτων εἶπεν ἐπί τε τῶν πνευμάτων χαὶ τῶν σεισμῶν. συμ- 10 
10 πτώματα γάρ τινα οἰχεῖα χαὶ ἐπὶ τῶν ἀνέμων χαὶ ἐπὶ τῶν σεισμῶν γίνε- 

ται, οἷον τὸ διίστασϑαι τὴν γῆν, τὸ ἦχον γίνεσϑαι, τὸ νηνεμίαν πρώην 
γενέσϑαι, ταῦτα μὲν ἐπὶ τῶν σεισμῶν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀνέμων τὸ φέρε εἰ- 

πεῖν τὸν χαιχίαν, ὅϑεν πνεῖ, ἐνταῦϑα τὰ νέφη συνωϑεῖν, τῶν ἄλλων, ἀφ᾽ 

ὧν ἂν πνέωσι μερῶν, an ἐχείνων ἀπωϑούντων τὰ νέφη. 7 χατὰ τὸς 
15 χινήσεις τὰς τούτων εἶπεν οὐ μόνον περὶ τῶν τῆς γῆς μερῶν τε χαὶ εἰδῶν, 

ἀλλὰ χαὶ περὶ πάντων τῶν σωμάτων τῶν μετὰ τὸ ϑεῖον σῶμα τεταγμένων" 15 

χαὶ γὰρ ἐπὶ τῶν χομητῶν χαὶ τῶν διᾳσσόντων, ῥάβδων τε χαὶ παρηλίων ἔστιν 
δρᾶν τινα συμπτώματα ταῖς χινήσεσιν αὐτῶν ἑπόμενα. περὶ γὰρ τῶν ἐν 
τούτοις γινομένων τὰ μὲν ἀποροῦμεν, οἷον περὶ τοῦ πῶς ἴρις γίνεται, διὰ 

20 τί τὸ τῆς ϑαλάττης ὕδωρ ἁλμυρόν, τῶν ὃὲ ἐφαπτόμεϑα τινα τρόπον, οἷον 
περὶ τῆς τῶν νεφῶν συστάσεως χαὶ περὶ τῆς εἰς ὕδωρ αὐτῶν μεταβολῆς" χαὶ 

γὰρ εἰ μὴ τὸ ἀχριβὲς εἰπεῖν περὶ τῶν τοιούτων ἔχομεν, ἀλλ᾽ οὐ πάντῃ 
ἀνεννόητοι τῆς γενέσεως αὐτῶν ἐσμεν. ἔτι δὲ περὶ χεραυνῶν πτώ- 30 

σεως χαὶ τυφώνων χαὶ πρηστήρων χαὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐγχυχλίων, 
ὅσα διὰ πῆξιν συμβαίνει πάϑη. οὐχ ὡς χαὶ τῶν χεραυνῶν χαὶ τῶν bo σι 

τυφώνων χαὶ τῶν πρηστήρων διὰ πῆξιν γινομένων εἶπεν, ἀλλ᾽ εἰπὼν περὶ 

τούτων ὅσα διὰ χίνησιν συμβαίνει τῶν παϑητῶν σωμάτων γίνεσϑαι, ἐπεὶ 

γίνεταί τινα χαὶ διὰ πῆξιν πάϑη, χαὶ περὶ τούτων φησὶ δεῖν εἰπεῖν, ὥσπε 
- 3 σ᾿ ΄ b) , ὯΝ 

χαὶ περὶ ἐχείνων. γίνεται δὲ κατὰ πῆξιν χιών, χάλαζα, πάχνη. ἐγχύχλια δὲ 
SP 955-7 ε Qin 

30 εἶπεν ἤτοι αὐτὰ τὰ τέσσαρα σώματα, ἐπειδὴ χύχλῳ χαὶ ἐξ ἀλλήλων ἢ γέ- 3ῦ 

vests αὐτοῖς, ἢ χαὶ αὐτὰ τὰ πάϑη ἐγχύχλια, ὅτι ἀναχυχλεῖται χαὶ ταῦτα 

xa) ἕχαστον ἔτος γινόμενα. διελϑόντες δὲ περὶ τούτων. τίνα πάλιν μετὰ 

τὴν μετεωρολογιχὴν πραγματείαν ἐστὶ τῆς φυσικῆς πραγματείας, προστίθησι" 

περὶ γὰρ ζῴων, φησί, χαὶ φυτῶν, χαϑόλου τε χαὶ χωρίς. τάσσοι 
4 ~ y \ Ras 

35 δ᾽ ἂν ἐν τῇ περὶ ζῴων ϑεωρίᾳ χαὶ τὴν Περὶ ψυχῆς, ἔτι te τὴν Περὶ 
~ v \ LoD κα Ni Hee \ we QQ? 

αἰσϑήσεώς τε καὶ αἰσϑητῶν, ἔτι τὴν Περὶ μνήμης χαὶ ὕπνου xat τῆς χαὺ 

ὕπνον μαντιχῆς, ἔτι τὸ Περὶ γήρως χαὶ νεότητος, μαχροβιότητός τε χαὶ 80 

3 πνευμάτων τε χαὶ I 6 post χινήσεις add. δὴ | τὰς (post κινήσεις) om. W 

7 tt om. W 8 ἢ χατὰ τὰς a 18 χαλκίαν ἃ 28 ἀνεννόητοι] ἐν ἀγνοίᾳ ἃ 

80 τέταρτα ἃ post σώματα add. εἴτε W ἐπειδὴ} ὅτι Wa 31 ἀναχυ- 

χλᾶται ἃ 32 twa Wa 33 ante ἐστὶ add. ἃ Wa 34 post χωρὶς add. 

ϑεωρήσομεν a τάσσει 1 35 ἔτι δὲ 36 post ἔτι add. δὲ Wa 

37 ἔτι te τὸ W: ἔτι thy a 
i 
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, \ σ v > ~ / 4 δ 2] \ 3. Ἂν βραχυβιότητος, καὶ ὅσα ἄλλα αὐτῷ γέγραπται ἔχοντα τὴν ἀναφορὰν ἐπὶ 
τὰ ζῷα: ὧν τὰ μὲν χοινὴν περὶ πάντων τῶν ζῴων τὴν ϑεωρίαν ἔχει, ὥσ- 

7% τε Περὶ ζῴων ἱστορία, χαὶ τὰ Ilepl ζῴων γενέσεώς τε χαὶ μορίων, ἔτι περ ἥ τε Περὶ ζῴων ἱστορία, χαὶ τὰ [lept ζῴων γενέσεώς τε καὶ μορίων, ἔτ 
δὲ τὰ Περὶ ζῴων πορείας τε χαὶ χινήσεως, τὰ δὲ ἴδια, ὡς τὰ [Περὶ μνήμης Spe ee Pees ji τα ΟΞ a coc os Dae ΕἾ 
χαὶ ὕπνου xat τῆς χαϑ᾽ ὕπνον Beier τῶν γὰρ ἐν τούτοις λεγομένων 

\ ~ > ,ὔ la Cc Pr Si Ff 3 pas τὰ πλεῖστα ἀνϑρώπῳ μόνῳ ὑπάρχει. τὴν δὲ ἐξ ἀρχῆς προαίρεσιν λέ τ τὸ 
τὴν φυσιχὴν ϑεωρίαν πᾶσαν ἐπεξελϑεῖν" τοῦτο γὰρ ἣν τὸ προχείμενον. χατὰ δὲ 8 

τὸν ὑφηγημένον τρόπον εἶπεν, ὅτι μὴ ἱστορίαν τινὰ παρέδωχεν ἐν τοῖς πρὸ 

τούτων ψιλήν, ἀλλὰ μετὰ τοῦ τὰς οἰχείας αἰτίας Exciotov τῶν λεγομένων 
10 ζητεῖν τε χαὶ ἀποδιδόναι χαὶ μετὰ ἀποδείξεως τὴν περὶ αὐτῶν ποιεῖσϑαι 

ϑεωρίαν. οὕτως οὖν ἀξιοῖ χαὶ τὸν περὶ τῶν ῥηϑησομένων γενέσϑαι λόγον. 

σι 

p. 389.9 ὯΩδε οὖν ἀρξάμενοι λέγωμεν περὶ αὐτῶν πρῶτον. 

"- Εἰπὼν τὴν χατὰ τὴν ἐνεστῶσαν πραγματείαν πρόϑεσιν πρῶτον περὶ 45 

τῶν προχειμένων, φησίν, ἡμῖν τήνδε τὴν ἀρχὴν ποιησάμενοι λέγωμεν, 
15 τὸ πρῶτον προσϑείς, ἐπεὶ ὑπομιμνήσχει ἡμᾶς τῶν πρότερον εἰρημένων, 

ἃ καὶ ἀρχὰς ὄντα δείξει τῶν μελλόντων λέγεσϑαι. ὧν ὃὲ ὑπομιμνήσχει, 

ἔστιν εἰρημένα ἔν τε τοῖς Περὶ οὐρανοῦ χαὶ ἐν τοῖς [Περὶ γενέσεως χαὶ 
φϑορᾶς" ἔστι ὃὲ ταῦτα ὅτι μία μὲν ἀρχὴ τῶν σωμάτων, ἐξ ὧν συνέστηχεν 
ἢ τῶν ἐγχυχλίων φερομένων σωμάτων φύσις, ἀρχὴν μὲν σωμάτων εἰπὼν 

20 ἀντὶ τοῦ ἁπλοῦν σῶμα χαὶ στοιχεῖον χαὶ ἀρχὴ τῶν ἄλλων σωμάτων, ἢ 50 

μία ἀρχὴ τῶν σωμάτων ἀντὶ τοῦ μία ἀρχὴ σωματιχή. τὸ ὃὲ ἐξ ὧν 

συνέστηχεν ἣ τῶν ἐν χύχλῳ φερομένων σωμάτων φύσις ἴσον 
ἐστὶ τῷ τὰ ad cats ταῦτα ἐξ ὧν συνέστηχε πᾶν τὸ χυχλοφοριχὸν σῶμα 

χαὶ ἢ Veta φύσις: ἔστι δὲ ταῦτα at ὀχτὼ το χαὶ οἱ ἐν αὐταῖς ἀστέρες. 
akke δὲ τέτταρα σώματα διὰ τὰς τέτταρας τον λέγει μὲν 

τταρα ἄλλα σώματα παρὰ τὸ χυχλοφορητιχὸν πῦρ ἀέρα, ὕδωρ γῆν. διὰ 
τῷ or 

Ἂς τὰς τέτταρας ἀρχὰς προσέϑηχεν ὑπομιμνήσχων ἡμᾶς τῶν ἐν τῷ δευ- τῶν 
/ \ l4 > / 3 ~ x | Ἂν σ ~ , 3 A ~ 

τέρῳ [Περὶ γενέσεως See τον τς λαβὼν ὅτι σῶμα ἐστι τὸ τριχῇ 

διαστατὸν ἁπτόν, λέγων τὸν fey τοῦτον περὶ τῶν ἐν γενέσει σωμάτων, 
e 

30 ἔλαβεν ὅτι ef τὸ σῶμα τὸ εἶναι ἔχει ἐν τῷ ἁπτὸν εἶναι, εἴη ἂν ἐν ἁπταῖς 

τισιν ἐναντιώσεσιν εἰδοπεῖ ποιημένον. ust’ ἃ τὰς πρώτας ζητήσας τῶν 

ἁπτῶν ἐναντιώσεων χαὶ εὑρὼν οὔσας δύο, ϑερμότητα χαὶ ψυχρότητα, χαὶ 
ξηρότητα χαὶ ὑγρότητα, ἔδειξεν ἐχ τῆς τούτων συνθέσεως πρὸς ἄλληλα ὅ 

τέσσαρα σωμάτων εἴδη γινόμενα, ἃ νῦν εἶπε διὰ τὰς τέσσαρας ἀρχάς. 

35 διότι γὰρ τὰ εἴδη τῶν ἁπλῶν τε χαὶ ἁπτῶν σωμάτων τέσσαρα, διὰ τοῦτο 

θ. 7 λέγει τοῦ τὴν W 11 γίνεσθαι Wa 12 et 14 λέγομεν I Lis a8 

ἔν te τοῖς Περὶ οὐρανοῦ --- φϑορᾶς] de caelo AI’, de gener. et corr. B 20. 21 ἀρχὴ 
τῶν ἄλλων ἣ μία ἀρχὴ τῶν ἄλλων σωμάτων Wa 25 ante λέγει add. χαὶ a 

26 σώματα ἄλλα Wa παρὰ] περὶ Wa χυχλοφοριχὸν Wa γῆς ἃ 

27. 28 ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ γενέσεως] c. 2 28 τριχῶς W 80 εἰ om.. W 

31 ζητήσεις W 35 ἁπλῶν] ἁπτῶν a ἁπτῶν) ἐν γενέσει W 
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Ps \ | ec “τω Ἕ “ὦ \ ἘΣ \ as ~ ax ~ , τέσσαρα χαὶ τὰ ἁπλᾶ σώματα τὰ μετὰ τὸ ϑεῖον. ὅτι 38 τῶν τεσσάρων 
\ ~ ’ Ys tc S ~ e >) ~ ~ σωμάτων τούτων ἣ χίνησις διπλῇ, ὡς χαὶ αὐτῷ ἐν τοῖς Περὶ οὐρανοῦ dedery- 

' 

, ~ > ~ \ v. ~ 5 ~ μένῳ χρῆται" ἐχεῖ yap εἴρηται ὅτι τὰ μὲν αὐτῶν ἀπὸ τοῦ μέσου χινεῖται 
9) \ , Ὃ » ~ ~ MATA φύσιν, τουτέστιν ἄνω, ταῦτα δ᾽ ἐστὶ πῦρ te zal ἀήρ, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ 

\ 

ὶ 
2 ΠΝ gs RS aa ee ΠΣ axe 5 μέσον, TOUTEGTL XATW, α ἔστι {7 TE χαὶ ὕδωρ. ἀλλὰ χαὶ ὅτι χουφότατον 

_— μὲν τὸ πῦρ χαὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς ἐπ’ εὐϑείας χινουμένοις, βαρύ- τὸ 

τατον ὃὲ ἢ γῇ χαὶ πᾶσιν ὑφιστάμενον τοῖς ἄλλοις, τὰ δὲ μεταξὺ τούτων, 

ἀήρ τε χαὶ ὕδωρ, πρὸς ἄλληλα ἀνάλογον ἔχει, ὡς ἐχεῖνα ἁπλῶς. ἐπ᾽ 

ἐχείνων μὲν γὰρ τὸ μὲν ἣν ἁπλῶς χοῦφον (τοιοῦτον γὰρ ἣν τὸ πᾶσιν ἐπι- 

10 πολάζον) τὸ δὲ ἁπλῶς βαρύ (τὸ γὰρ πᾶσιν ὑφιστάμενον τοιοῦτον), τούτων 

δὲ ὁ υὲν ἀὴρ ὡς πρὸς τὸ ὕδωρ χοῦφός ἐστι" τούτῳ γὰρ ἐπιπολάζει" τὸ δὲ 

ὕδωρ ὡς πρὸς τὸν ἀέρα βαρύ: ὑφίσταται γὰρ αὐτῷ. διὸ ὃ ἀὴρ μὲν τῷ 

p. 839219 “Ὁ δὴ περὶ τὴν γῆν τὴν ὅλην χόσμος. 15 

΄ ἣν ~ 

15 Λαβὼν τέσσαρα εἶναι σώματα ἁπλᾶ te χαὶ ἐπ’ εὐϑείας χινού- 
usva, εἶναι δὲ χαὶ πέμπτον τὸ αἰϑέριόν τε χαὶ χυχλοφορητιχόν, τούτοις 
χρῆται πρὸς τὴν τῶν Greaney Vewotav. χαὶ λέγει τὸν περὶ τὴν γῆν 

χόσμον πάντα, περὶ γὴν κόσμον λέγων ἐν ᾧ γένεσις χαὶ φϑορά, ἐχ τῶν 

τεσσάρων συνεστάναι σωμάτων, γῆς λέγων χαὶ ὕδατος ἀέρος τε χαὶ πυρός. 50 
\ >i \ Ὁ 4 Ἃ VW. > fe \ ~~ > ΄ - 

20 τὸ ὃὲ περὶ τοῦ χύχλῳ ἂν εἴη δηλωτιχόν. περὶ οὗ δεῖν φησι, λέγων τοῦ ρ 
\ Ἁ ayia , \ 7 ΜΕ Στο 7 { , ἃ Q ~ 

περὶ τὴν γὴν χύσμου, τὰ συμβαίνοντα αὐτῷ πάϑη ϑεωρῆσαί τε χαὶ λαβεῖν, 
΄ 

τίνα τέ ἐστι, xat διὰ τίνας, φησίν, αἰτίας γίνεται. 

25 My 

av - > ΄ rasiNt oo - Space eee: que 

p. 339221 Ἔστι δὲ ἐξ ἀνάγχης συνεχὴς οὗτος tats ἄνωϑεν φοραῖς. 

Ἁ =A ~ ney > AD , 
Συνεχῇ φησι τὸν χόσμον τὸν περὶ τὴν γῆν εἶναι, περὶ οὗ τῶν γινομένων 

ἐν αὐτῷ παϑῶν ζητοῦμεν, ταῖς ἄνωϑεν φοραῖς, τουτέστι τῷ ϑείῳ τε χαὶ 80 
\ οὶ 

lo σι 

SE σώματι. ὑπὲρ τούτου δέ φησι συνεχῆ εἶναι τὸν περ 
ε - ΄ > » 5 

{Fy χόσμον ἐχείνῳ τῷ σώματι, ὑπὲρ τοῦ πάντα αὐτὸν ἐξ ἐχείνου χυβερ- 

γᾶσϑαι: τοῦτο γάρ ἐστι τὸ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν δύναμιν. συνεχῆ δὲ 
ὌΝ Ν᾿ ~ e ~ - \ ΄ ἢ \ y ps > ae a wi 

τῇ GOT λέγει γὰρ συνεχῆ ual τὰ ἁπτόμενα. διὸ χαὶ ἐν τισιν αντιγράφοις 

1 τὰ ante peta om. I 2 ws scripsi: ὦ I: om. Wa 3 χρήσεται W 

ἐκεῖ] de caelo A 2 4 te om. a ὃ ἔχοι I 9 ἦν post γὰρ om. Wa 

11 ὡς om. 1 τὸ ante ὕδωρ om. Wa 12 6 om. Wa 14 τὴν ὅλην I: 

ὅλην W Arist. E: ὅλος a Arist. vulg. 15 te xat] τὰ Wa 16 χυχλο- 

φοριχόν Wa 19 τεσσάρων] δευτέρων a λέγων] λέγω Ia 20 δὲ περὶ] 

δὲ πᾶν Wa χύχλου Wa 22 post γίνεται add. ἐπεὶ δὲ τοῦ χόσμου τὸ μὲν ὡς 

ὅλον τι, τὸ δὲ ὡς μέρος, βουλόμενος 

μέρους, ἐπάγει τὸ περὶ τὴν γῆν, ὕπο 

λέγει, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ ὅλου a 
Arist. E: ἄνω W Arist. vulg. 

δεῖξαι ὅτι οὐ περὶ τοῦ χόσμου ὅλου λέγει, ἀλλὰ περὶ τοῦ 

δειχνὺς ἡμῖν ὡς περὶ τοῦ ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ κόσμου 

23 συνεχής πως οὗτος a Arist. ἄνωϑεν la 
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, ΄ ᾿ σ \ Aas, ~ ΄ ᾿ AL ALS pe γράφεται συνεχής πως οὗτος" ὅτι γὰρ μὴ ἁπλῶς συνεχής. τὸ δὲ ἐξ 
ἀνάγχης πρόσχειται, ὅτι δεδειγμένου τοῦ μηδὲν εἶναι χενὸν ἀνάγχη τὰ 

, Ἂν ΄ oo eee! ὡς Xv ~ IF 2) , σ Ἁ 5.7 

σώματα ἀλλήλων ἅπτεσθαι: χαὶ ἔτι διὰ τοῦτο ἐξ ἀνάγχης, ὅτι μὴ ἐδύ- 
a FT, \ r N ΄ CRN ~ , ΞΕ vato ἄλλως εἶναί τε χαὶ σώζεσθαι, μὴ χυβερνώμενος ὑπὸ τοῦ ϑείου 35 

σώματος. ὅτι O& προνοεῖται xat αὐτὸν ὑπὸ τῶν ϑείων τὰ ἐν γενέσει 
\ ~ ~ wv Ἀ 5 “Ο ΄ »})Ὲ:}.} 5 ~ Ψ. 

χαὶ φϑορᾷ, φανερῶς dv τις χαὶ ἐντεῦϑεν λάβοι. αἰτίαν ὃξ τοῦ δεόντως 

λέγεσϑαι τὸν ϑνητὸν χόσμον ὑπὸ τοῦ ϑείου χυβερνᾶσϑαι ἀπέδωχε ταύτην" 

ὅϑεν yap ἢ τῆς χινήσεως ἀρχὴ πᾶσιν, ἐχείνην αἰτίαν νομιστέον 
πρώτην. πρῶτον γὰρ αἴτιον ποιητιχὸν τῶν γινομένων ἁπάντων τὸ ὅϑεν 

10 αὐτοῖς πρῶτον ἣ τῆς κινήσεως ἀρχή, τουτέστι τὸ πρῶτον αὐτοῖς τῆς 

χινήσεως αἴτιον. αἴτιον δὲ πρῶτον τῆς χινήσεως τῷ περιγείῳ χόσμῳ τὸ 

σι 

ϑεῖόν te χαὶ χυχλοφορητιχὸν σῶμα" ὥστε ἐχεῖνο αὐτοῦ χαὶ ποιητιχὸν αἴτιον. 
χινούμενος γὰρ ὃ οὐρανὸς χαὶ πᾶν τὸ ϑεῖον σῶμα χινεῖ καὶ τὰ πλησίον 40 
αὐτοῦ χαὶ γειτνιῶντα αὐτῷ σώματα, Ov ὧν χαὶ τὰ wet αὐτὰ χινεῖται χαὶ 

15 χυβερνᾶται, καὶ αἴτιόν ἐστι τῷδε τῷ χόσμῳ τοῦ τε εἶναι καὶ τῆς ἀιδίου 
διαμονῆς αὐτοῦ, ἥτις αὐτῷ περιγίνεται διὰ τῆς εἰς ἄλληλα τεταγμένης 
υεταβολῆς τῶν τεσσάρων σωμάτων ἐξ ὧν συνέστηχεν. ὅτι δὲ εὐλόγως ἣ 
τοῦ ϑείου σώματος χίνησις αἰτία τῆς τῶν ἄλλων σωμάτων χινήσεώς τε 

χαὶ μεταβολῇς, συνέστησε διὰ τοῦ τὴν μὲν ἀΐδιόν τε εἶναι καὶ ἄπαυστον, 
90 τέλος οὐχ ἔχουσαν τῷ τόπῳ τῆς χινήσεως, τουτέστι τῆς χατὰ τόπον 

χινήσεως" οὐ γάρ ἐστί τις τόπος, ἐφ᾽ ὃν ἐλϑὸν στήσεται, ὥσπερ ἐπὶ τῶν 45 

ἐπ᾿ εὐϑείας χινουμένων ἢ χατά τινα χίνησιν ἄλλην. εἰπὼν δὲ χαὶ τέλος 
οὐχ ἔχουσα τῷ τόπῳ τῆς χινήσεως, ἵνα μή τις ὑπολάβῃ λέγειν αὐτὸν 

\ ~ a id >] Vv σ > \ is i“ ¢ 3. , ~ , > la 

διὰ τοῦ τέλος οὐχ ἔχουσα ὅτι ἀτελὴς ἢ χίνησις ἣ Exetvov τοῦ σώματος, ἐπή- 
\ > ? ὍΣ ΤΡ , 9/95 \ σ ἐφ J ~ ΄ 

25 νεγχε τὸ GAN ἀεὶ ἐν τέλει. δέδειχται γὰρ ὅτι μόνη τέλειος τῶν χινήσεων 
c fe ? [4] Ἀ 7 a ὧν oy ~ , \ ~ / ΄ 

7, χύχλῳ, xa! ἣν τὸ χινούμενον ἀεί ἐστιν ἐν τῷ τέλει τε χαὶ τῇ τελείᾳ χινή- 

cet: τὰ δ᾽ ἐπ᾽ εὐϑείας χινούμενο, σώματα τῷ πεπερασμένους ἀπ᾿ ἀλλήλων 
ἀφεστάναι τόπους ἐπὶ τὸ πέρας ἐλϑόντα τῶν ἐφ᾽ ods χινεῖται τόπων ἵσταται" ὅ0 
[4 ΄ > ” σ Ὁ ‘ a I ~ , ς 775 

δυοίως 68 ὥςπερ πέρας, οὕτω δὴ χαὶ ἀρχὴν ἔχει τῆς χινήσεως. ἣ δὲ ἀίδιός 
80 τε χαὶ ἄπαυστος χίνησις πρώτη τε τῆς χινήσεως τῆς τοιαύτης χαὶ αἰτία. 

p. 839227 “ὥστε τῶν συμβαινόντων περὶ αὐτὸν πῦρ μὲν χαὶ γῆν 

χαὶ τὰ συγγενῆ τούτοις. 

Περὶ αὐτὸν οὐκέτ᾽ ἂν λέγοι τὸν περίγειον χύσμον, ἀλλὰ τὸν σύμ- 55 

ποντα. τῶν γὰρ ἐν τῷ σύμπαντι χόσμῳ | συμβαινόντων τε χαὶ γινομένων, 72v 

1 ὅτι γὰρ μὴ] ὅτι om. W: οὐ γὰρ εἴη ἂν ἃ 2 χαινὸν W ὃ. 4 ἐδύνατο] 

δυνατὸν 1 7 ταύτην] τὴν Wa 10 αὐτοῖς (post πρῶτον) ex αὐτῆς corr. W 

11.12 αἴτιον δὲ --- ποιητικὸν αἴτιον om. a 12 χυχλοφοριχὸν W 14 χαὶ post 
αὐτοῦ om. 1 χινεῖταί τε χαὶ Wa 19 te om. ἃ 21 ἐλϑὸν scripsi: ἐλϑὼν 

libri συστήσεται 1 23 et 24 ἔχουσαν IW 23 ὑπολάβει a 24 τοῦ 

τέλους W 7 post χίνησις om. a 26 xa¥ ἣν τὸ χινούμενον det ἃ: xa? 

om. W: ἦν τῶν χινουμένων" ἀεὶ yap 1 χαὶ ἐν τῇ Wa 28 ante τόπους 

add. τοὺς a ἐλθόντας 1 τοῦ ἐφ᾽ ὃν Wa χινοῦνται ἃ τόπου Wa 
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, ~ \ ~ 3 

φησί, πῦρ μὲν xal γὴν χαὶ ἀέρα χαὶ ὕδωρ (ταῦτα yap τὰ συγγενῆ τοῖς 
/ oO » προειρημένοις) ὡς ὕλην αἴτια χρὴ νομίζειν: ταῦτα γὸρ τὰ πάσχοντά τε 

zat μεταβάλλοντα, χαὶ éx τούτων ὡς ἐξ ὕλης γίνεται ταῦτα, περὶ ὧν ζη- 
~ A ἋἊ A ~ \ ~ 

τοῦμεν τὰς αἰτίας. ἢ δύναται χαὶ τοῦτο περὶ τοῦ ie χόσμου λέγειν" 
΄ \ \ e >. wy, 

ἐν τούτῳ γὰρ τὰ συμβαίνοντα, περὶ ὧν ὃ λόγος. εἰπὼν GE ὡς ἐν ὕλης 
Y> pe Ξ , v \ 1 ΝΑῚ Lf 2 ag 

εἴδει τῶν γινομένων αἴτια χρὴ νομίζειν, διὰ τί ὡς 
2 fe c , ~ 

ἐδήλωσεν ἐπενεγχὼν TO γὰρ ὑποχείμενον xal πάσχον τοῦτον προσα- 

TO 

5 

ξ 
— 

7% Va 

ν ἣν ELOEL εἶπεν 

γορεύομεν τὸν τρόπον’ ὅλην yap τὸ τοιοῦτον χαλοῦμεν, ὡς οὐ πάνυ 

δὲ τοῦ τῆς ὕλης ὀνόματος χαϑωμιλημένου τοῦτο πρησέϑηχε. ποιητιχὸν δὲ 

αἴτιον αὐτῶν χαὶ τὸ ὡς ὅϑεν ἢ ἀρχὴ τῆς χινήσεως ἣ τῶν ϑείων σωμά- 
των ἀΐδιος χίνησις xal ἢ δύναμις ἢ ἀπὸ τῆς γειτνιάσεως ἀπ᾽ ἐχείνων 
ἐπι ΤΠ τοϊσὸς τοῖς σώ ὦμασ ιν, ἣν χαὶ φύσιν ἄν τις εὐλόγως ὀνομάζοι" 

αὕτη γὰρ ἢ δύναμις αἰτία πάντων τῶν φύσει te χαὶ χατὰ φύσιν γίνεσϑαι 

πεπιστευμένων. 
Εἰπὼν δὲ ταῦτα ἀναλαβόντας φησὶ δεῖν τὰς ἐξ ayy 

τουτέστι TH χείμενα ὡς ἀρχὰς ual ὡμολογημένα, χαὶ τοὺς εἰρη 

ὃ ς 
΄ \ 

μένους περὶ 

On, a [0] - ΓΑῚ - 

αὐτῶν ἐν τοῖς πρώτοις διορισμούς, τούτοις ἑπομένως λέγειν τὰς 
΄ Sf; \ \ \ > i“ 3 / ’ a7 > 

χειμένων αἰτίας χατὰ thy πρὸς ἐχείνας ἀχολουϑίαν. τίνα ὃε ἐστιν ἃ 

Sd χαὶ οἷς χρήσεται, π τούτοις γὰρ χρήθει ται τῶν χει- 
x, ~ 3 

μένων, τῷ τὸ μὲν ϑεῖον εἶναι σῶμα ἀπαϑές τε ὃν χαὶ ἀναλλοίωτον χαὶ 
΄ 

2) 
΄ Ω) 

i =) = 
= Ὁ 

ἀίδιόν te χαὶ συνεχῇ χίνησιν κινούμενον, τὰ 62 παϑητά te ὑπ᾽ ἐχείνου 

χαὶ τρεπτὰ χαὶ εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα, ὃ καὶ α Ξ 

τὸ φαμὲν δὲ πῦρ χαὶ ἀέρα χαὶ ὅδωρ χαὶ γῆν γίνεσϑαι ἐξ 

nal ἕκαστον ἐν ἑχάστῳ ὑπάρχειν τούτων δυνάμει. εἰπὼν ὃὲ τοῦτο 

dua προσέϑηχε χαὶ τὴν αἰτίαν τῆς εἰς ἄλληλα τῶν σωμάτων τούτων μετα- 

τον ὅτι γὰρ ἐχ κοινῆς τινος ὑποχειμένης ὅλης ἢ γένεσις αὐτοῖς. πᾶσι 

ioe χαὶ τοῖς οὐ το: ἢ εἰς ἄλληλα γίνεται πὸ ἢ Ms ois ἕν τι χαὶ τ 

αὐτὸ ὑπόχειται, εἰς ὃ ἔσχατον ἀναλύονται. τά τε γὰρ ex χηροῦ γινόμενα 

Baieane εἰς ee μεταβάλλει τῷ χοινὸν αὐτοῖς τὸν χηρὸν ὑποχεῖσϑαι. 

ὁμοίως δὲ χαὶ τὰ ἐχ χαλχοῦ, χαὶ χαϑόλου ἢ τῶν ἐναντίων εἰς τὰ ἐναντία 

γίνεται μεταβολὴ τῷ κοινὸν αὐτοῖς εἶναι τὸ ὑποχείμιενον. 

δ᾿ το} 158- δὲ τοῦ ὅτι τὰ στοιχεῖα εἰς ἄλληλα μεταβάλλει, χρήσι- 

οὶ πρὺς τὰ προχείμενα ἐσουένην Ὁ Ν προαπορεῖ τινα ἀπορίαν. ἔστ 

αὕτη, τίς ἣ τοῦ ἀέρος φύσις καὶ τίνι τῶν ἄλλων σωμάτων διαφέρει, 

ὃ περίγειος χόσμος ἐστίν" ἔτι τε τίνα τάξιν τέταχται πρὸς τὰ ἄλλα τὰ χαὶ 

αὐτὰ χαλούμενα στοιχεῖα τῶν σωμάτων. τῶν γὰρ σωμάτων τὰ μὲν στοι- 

yeia χαλεῖται, ὡς πῦρ ἀήρ, ὕδωρ γῆ, οὐχ ὄντα υὲν ἁπλῶς στοιχεῖα, τῶν 

1 φησί] φύσει 1 2 ὕλη καὶ αἴτια 1 7 ἐπενεγχὼν] εἰπὼν a 

om. a 12 ἐγγινομένη Wa 15 δὲ om. a 

17 

ἀναλαμβάνοντας W 

διορισμοῖς I ἑπομένους Wa 23 δὲ om. I: δὴ a χαὶ γῆν 

ὕδωρ Wa 27 φυσιχῆῇς a 28 μηροῦ a γενόμενα W 30. 

ὁμοίως --- ὑποχείμενον om. 1 
\ 

2) 
9 

τέταχται add. καὶ Wa 35. 86 τὰ ἄλλα καὶ πρὸς αὐτὰ τὰ καλούμενα a 

σι 

10 ὡς 

χαὶ 

ol 

32 δὲ om. a 33 προσαπορεῖ | 35 post 
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μέντοι συνθέτων σωμάτων ὄντα στοιχεῖα, τὰ δέ τινά ἐστιν, ἃ ἤδη ἐχ τού- 
των γίνεται. ἐν ὃὲ τῷ ζητεῖν ταῦτα περὶ τοῦ ἀέρος ζητήσει χαὶ περὶ τοῦ 50 

μεγέϑους αὐτοῦ, ὃ χρησιμώτατον ἔσται αὐτῷ δρισϑὲν πρὸς τὴν τῶν προ- 
χειμένων ϑεωρίαν. ὄντος γὰρ δήλου τοῦ τῆς γῆς ὄγχου τε χαὶ μεγέϑους, 

ὅ πηλίκον τί ἐστιν ὡς πρὸς τὰ περιέχοντα αὐτὴν σώματα (ὡς γὰρ πρὸς 

ταῦτα συγχρινομένη οὐ μέγα" λέγοι δ᾽ ἂν περιέχοντα τὴν γῆν μεγέϑη τάς 
τε τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώματος σφαίρας χαὶ τὰ ἐν αὐταῖς ἄστρα" χαὶ γὰρ 
ἄστρων τινῶν πολὺ ἐλάττων οὖσα ὦπται διὰ τῶν ἀστρολογιχῶν ϑεωρη- 
μάτων" δείχνυται γὰρ ὃ ἥλιος αὐτῆς ἐχχαιδεχαπλάσιος wv) πρόδηλον δὲ χαὶ | 

10 τὸ τοῦ ὕδατος μέγεϑος ὅσον τι’ οὐ γάρ ἐστιν ἀφωρισμένον τὸ ὕδωρ αὐτὸ 78: 
χαϑ᾽ αὑτὸ οὐδὲ ἐνδέχεται εἶναι, ἀλλ᾽ ἔστιν ἐν ταύτῃ χαὶ ταύτῃ περιχέχυται. 
ὄντων δὲ τούτων οὐχ ἀφανῶν, μετὰ ταῦτα ζητεῖ τί τὸ μεταξὺ τούτων τε χαὶ 
τῶν ἐσχάτων ἄστρων, ἔσχατα λέγων τὰ πρὸς ἡμᾶς αὐτῶν, οἷον τὴν σελήνην, 
πότερον οὖν τοῦτο τὸ μεταξὺ ἕν τί ἐστι σῶμα ἢ πλείω, χαὶ εἰ πλείω, πόσα: χαὶ 

15 μέχρι ποῦ διώρισται τοῖς τόποις, τουτέστιν τίς ἑχάστου τόπος αὐτῶν. ὅ 

st ὃὲ χρήσιμον αὐτῷ πρὸς THY δεῖξιν τοῦ ὅτι μὴ ἔστιν ἕν σῶμα μόνον τὸ 
υεταξύ, ἀλλ᾽ ἔνεστιν ἐν τῷ μεταξὺ τούτῳ χαὶ τὸ πῦρ τὸ δειχϑῆναι τὸ χυχλοφο- 
ρητιχὸν σῶμα μὴ ὃν πῦρ, ὑπομιμνήσχει ἡμᾶς πρῶτον τῶν περὶ ἐχείνου ἐν 

τοῖς ΠΠερὶ οὐρανοῦ δεδειγμένων, ὅτι ἄλλο τι σῶμα ἐχεῖνο παρὰ τὰ παϑητά τε χαὶ 
20 ἐν γενέσει σώματα. χρῆται δὲ πρὸς τοῦτο μαρτυρίῳ χαὶ ταῖς τῶν παλαιο- 

τέρων δόξαις ὡς οὕτως ὑπολαμβανόντων περὶ αὐτοῦ χαὶ διὰ τοῦτο αἰϑέρα 
ν οὐρανὸν ἀλλ᾽ οὐ πῦρ ὀνομασάντων. χαὶ ᾿Αναξαγόρου δὲ τὸ μὲν αἰϑέρα 10 

ἐχεῖνο τὸ σῶμα ὀνομάζειν ἀποδέχεται: ὅτι δ᾽ αὐτὸ οὕτως ὀνομάζεσϑαι 

ὑπελάμβανεν οὐ διὰ τὸ αἰεὶ ϑεῖν, τουτέστι συνεχῶς χινεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ 

25 τοῦ αἴϑειν te χαὶ χαίειν, ὡς πῦρ ὃν τὸν οὐρανόν, αἰτιᾶται. ἑξῆς δὲ πρὸς 

Ξ 
~ 

\ 
0 

τοὺς πῦρ ἐχεῖνο τὸ σῶμα πᾶν λέγοντας εἶναι, xal μὴ μόνα τὰ ἐν αὐτῷ 
φερόμενα σώματα, τουτέστι τὰ ἄστρα, ἵσταται δειχνὺς ὅτι μὴ ἔστι πῦρ. 
ἀχολουϑεῖ γὰρ τοῖς ἐχεῖνο πῦρ λέγουσι τὸ πᾶν τὸ μεταξὺ τῆς γῆς τε χαὶ 

~ On ἈΝ ~ 4 ~ "4 SY, , \ Ψ x € μ» - τοῦ ὕδατος χαὶ τῆς σφαίρας τῆς σελήνης ἀέρα λέγειν, περὶ οὗ Fv ἣ ζή- 15 
80 τησις. ὅτι οὖν μὴ οὕτως ἔχει, δείχνυσιν: οὐχ ὡς συγχωρῶν δὲ τὰ ἄστρα 

ἐχ πυρὸς εἶναι τοῦτο εἶπεν οὕτως, ἀλλ᾽ ὡς τῶν λεγόντων περὶ ἐχείνου 
οὕτως λεγόντων" of δὴ οὕτως λέγοντές τε χαὶ ὑπολαμβάνοντες, φησί, ϑεω- 

6 συγχρινομένους [ἃ λέγει I 7 χυχλοφοριχοῦ Wa 9 wy om. Wa 
10 ὅσον] πόσον Wa τὸ ante ὕδωρ om. a 12 tiom. AWa μεταξὺ om. W 
τούτων] τῆς Ἰῆς Aa 14 πρότερον ἃ οὖν τοῦτο τὸ μεταξὺ om. Aa ἐστι 

om. Aa 15 τοῖς τόποις διώρισται 1 16 μὴ ἕν ἐστιν Wa 17 ἔνεστιν] ἔστιν ἃ 

17. 18 χυχλοφοριχὸν Wa 18 πρῶτον ἡμᾶς Wa 18. 19 ἐν τοῖς Περὶ οὐρανοῦ] AQ2 

20 πρὸς τούτω 1 μαρτυρίᾳ ἃ 20. 21 παλαιοτέρων] ἀρχαίων ἃ 22 τὸν 

οὐρανὸν] αὐτὸν 1 ᾿Αναξαγόραν δὲ τῶ μὲν 1 25 ὃν] ὄντα a τὸν --- 

αἰτιᾶται om. 1 20 ἅπαν ἃ: ἅπαντας A μόνον ἃ ἐν αὐτῷ om. a: ἐπ᾽ 

αὐτῷ 1 27 ἵσταται] ἐνίσταται a, fort. recte 28 γὰρ] δὲ AWa τὸ μεταξὺ] 

μεταξὺ δὲ 1 29 λέγει pr. I 30 οὖν] δὲ a 32 ὑπολαμβάνοντές te φησὶν 

nal λέγοντες A 32. p.9,1 ϑεωρήσαντες ἂν] ὅτι εἰ ἱκανῶς ἐθεώρησαν Wa 

ϑεωρήσαντες --- μαϑημάτων om. A 



10 

15 

20 

30 

35 

2 ἂν om. I te om. Wa zai τὸ --- ϑεωρήσαντες] τὸ δὲ εἰ ἱχανῶς ἐϑεώ- 

ρησαν W οὐ omisso εἰ Aa ὃ πρὸς τὸ] τῷ I py οὐ παρέργως I Bab 

ρησαν AWa 7 éxet AW: ἐπὶ a post ἐντεῦϑεν add. εἶναι AW Ay Ἂ λέγων 

om. 1 post οὐρανοῦ add. εἰπὼν 1 9.10 ἐν γὰρ τοῖς περὶ I Tage δευτέρῳ 

Περὶ οὐρανοῦ] Β 1 10 τὸν] ὃν ἃ 13 post ἐχείνου add. πυρὸς \Aytag ΑΥ̓͂ a 

15 τὸ peta a τὴν om. AWa τὸ om. a [5.16 ἀὐνθριϑιβου μένου 

ἄστρων om. | 20 ὑπερβάλοι W 21 ὅτι om. I : 23 λέγειν εἶναι wi a 

24 σῶμα post γῆν a 26 νῦν om. 1 27 δηλονότι] δῆλον a 32 ὑπερ- 

ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM:A 3 [Arist. p. 339427] 

ρήσαντες ἂν τὰ νῦν δειχνύμενα διὰ τῶν υαϑημάτων, ἐπαύσαντο 
ἂν τῆς παιδιχῆς τε καὶ ἀνεπιστάτου δόξης. χαὶ τὸ ἱχανῶς δὲ θεωρήσαντες 
ς: > / \ \ \ x , ” 5 - εἶπεν ἀντιδιαστέλλων πρὸς τὸ xal μὴ παρέργως. Ἢ οὐ τῷ ϑεωρήσαντες 

τὸ ἱχανῶς συνέταξεν, ἀλλὰ τῷ δειχνύμενα, ὡς ἱχανῶς δειχνυμένων ἐν τοῖς 
μαϑήμασι. περὶ ὧν ἐπιφέρει: λίαν yap φησιν ἁπλῆς χαὶ ἀνεξετάστου 
διανοίας εἶναι τὸ ὑπολαμβάνειν ἕχαστον τῶν ἄστρων μικρὸν εἶναι τὸν ὄγχον, 
ἐπειδὴ ἐντεῦϑεν ἡμῖν ϑεωμένοις αὐτὰ τοιαῦτα φαίνεται. 

Εἰρῆσϑαι μὲν οὖν περὶ τούτων φησὶ χαὶ πρότερον ἐν τοῖς περὶ τὸν 
ἄνω τόπον ϑεωρήμασιν, οὕτως λέγων τὰ Περὶ οὐρανοῦ. ἐν γὰρ τῷ δευτέρῳ 
Περὶ οὐρανοῦ τὸν περὶ τούτων πεποίηται λόγον: οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ νῦν 
πάλιν λέγει. εἰ γὰρ τά τε ἄστρα ταῦτα πυρὸς ἦν χαὶ τὰ υξταξὺ τῶν 
ἄστρων διαστήματα, ὡς πᾶν τὸ σῶμα ἐχεῖνο πυρὸς εἶναι, πάλαι ἂν ἔφϑαρτο 
τὰ ἄλλα σώματα, τοσοῦτον On’ ἐχείνου πλεονεχτούμενα. εἰπὼν δὲ περὶ 
τοῦ πυρὸς ἑξῆς χαὶ περὶ τοῦ ἀέρος λέγει ὅτι μηδὲ ἀέρος εὔλογον εἶναι 
μόνου πλήρη τὸν μετὰ τὴν γῆν τε χαὶ τὸ ὕδωρ τόπον πάντα συναριϑμου- 
μένου χαὶ τοῦ μεταξὺ τῶν ἄστρων. αἰτία δὲ τοῦ μηδὲ ἀέρα μόνον εἶναι 
δύνασϑαι τὸ ὑπερβάλλειν ἂν τὴν κατ᾽ ἀναλογίαν ἰσότητα, ἣν ἔχει πρὸς 

τε χαὶ συμμένειν ταῦτα χαὶ μὴ φϑείρεσϑαι ὑπ᾽ ἀλλήλων 7 τῶν δυνάμεων 
αὐτῶν ἰσότης. πολὺ δ᾽ ὑπερβάλλοι ἂν τὰ ἄλλα 6 ἀήρ, εἰ τοσοῦτος εἴη. 
εἰπὼν δὲ ὅτι μήτε ἐχ πυρὸς εὔλογον εἶναι τὸ σῶμα πᾶν τὸ πέριξ χινού- 
βενον, ἀλλὰ μηδὲ ἀέρος μόνου ἐχεῖνό te xual τὸ υὑέχρι τοῦ ὕδατός τε χαὶ 
τῆς γῆς, ἑξῆς προστίϑησιν ὅτι μηδὲ ἐχ δύο στοιχείων εὔλογον εἶναι λέγειν 

πᾶν τὸ μετὰ τὴν γῆν τε χαὶ τὸ ὕδωρ σῶμα, ὡς εἶναι πυρὸς μὲν τὰ χύχλῳ 

χινούμενα, ἀέρος δὲ σὴ o a Al o μετ᾽ ἐχεῖνα. μεταξὺ δὲ γῆς καὶ odpavo 
\ 

τὰ 
, \ \ ~ pi ΡΝ δον τς > aN ΤᾺ Sia = 

τόπον τὸν μεταξὺ τῆς ἐξωτάτω περιφορᾶς" οὐρανὸν γὰρ ὠνόμασε ν 

‘ 

, > - \ 7 an \ ἜΣΕΙ τ σον 

μόνα δύνασϑαι σώματα εἶναι, πῦρ τε χαὶ ἀέρα, μετὰ τὴν γῆν τε χαὶ τὸ 
’ 9 > > οἰ > ~ 4 a aS Pm \ ὕδωρ, αἰτίαν πάλιν ἀπέδωχε τὸ μηδὲν ὡς εἰπεῖν μόριον εἶναι τὴν γῆν σὺν 

ἢ 5) DON ΡΞ an) Aba Re τῷ ὕδατι hauBavougvyy τοῦ περιέχοντος αὐτὰ μεγέϑους. ef yap ἕν ἄστρον 
, >} ~ ~ = —— Ἃ τῶν πέριξ φερομένων πολλαπλάσιόν ἐστι τῆς γῆς, ἀπεριλήπτῳ av 

~ ~ 

F 
~ ~ ~ 6 / id = ἜΑ ἊΝ = , ὑπεροχῇ τὸ σῶμα ἐχεῖνο τῆς γῆς ὑπερέχοι, ὑπερέχον ὃὲ τοσούτῳ 

, 

4 5 f ae see Manas pe ἔφϑειρεν ἂν τἄλλα ταῖς ἐναντιώσεσι χαὶ μετέβαλεν εἰς αὑτά, TO μὲν πῦρ 
-“ ei. Ss > ~ > ae pes ny ὥπερο ἢ τὸ ὕδωρ, ὃ δὲ ἀὴρ τὴν γῆν. ὅτι δὲ μὴ ἐν τοσαύτῃ ὑπεροχῇ οἱ 

Chee > Yr Ρ SEN ΥκΟν = 4 τῶν Ὁ Ξ ἐχεῖνα τὰ σώματα τούτων εἶναι, ἔδειξεν ἀπὸ τῆς κατὰ μόρια αὐτῶν γινο 

© , . πὸ x ‘ A / 

ἔχει 1 τοσοῦτον ἃ 33 εἰς αὐτά corr. I 35 χατὰ τὰ μόρια a 

20 

35 

40 

50 
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΄ » ” Ἐ ~ 4 ν Δ YY ει Ἂς ΘᾺ εν o> 

μένης εἰς ἄλληλα μεταβολῆς. εὔλογον yap ὃν ἔχει λόγον τὸ ὀλίγον ὕδωρ 

πρὸς τὸν ἐξ αὐτοῦ γινόμενον ἀέρα, τοῦτον ἔχειν χαὶ τὸ ὅλον ὕδωρ πρὸς 

τὸν ὅλον ἀέρα. ὃ αὐτὸς δὲ λόγος χαὶ περὶ ἀέρος χαὶ πυρὸς καὶ τῶν 
χλλ Ὁ, ΄ \ ae aN 2 ~ σ Ψ ς δ oY -ε 

ἄλλων ἁπάντων: τὴν γὰρ αὐτὴν ἐν τοῖς ὅλοις εὔλογον ὑπεροχὴν εἶναι, τὸν 

5 Fitts ἐστὶ χαὶ ἐν τῇ τῶν μορίων τῶν εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων μεταβολῇ. 

ἀλλὰ μὴν ὅταν ἐξ ὕδατος διαχριϑέντος τε χαὶ λεπτυνϑέντος ἀὴρ γένηται, ἣ 

πάλιν ἐξ ἀέρος πῦρ, οὐ τοσοῦτον ὑπερέχει τὸ γενόμενον ex τῆς διαχρίσξως 

τοῦ ἐξ οὗ μεταβάλλοντος ἐγένετο: οὐδὲ τὰ ὅλα ἄρα τῶν ὅλων τοσοῦτον 

ὑπερέχειν οἷόν τε. ἀνάγχη γάρ, ὡς εἶπε, τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον, ὃν ἔχει 

10 τὸ τοσόνδε χαὶ μιχρὸν ὕδωρ πρὸς τὸν ἐξ αὐτοῦ γινόμενον ἀέρα, χαὶ τὸν 

πᾶντα πρὸς τὸ πᾶν ὕδωρ. ὄ 

p. 840118 Διαφέρει δ᾽ οὐ 
a 

δὲ 

ταῦ 

ν οὐδ᾽ ε 
τα ἐξ ἀλλήλων. 

. - , (Ὁ ve 

Ἐπεὶ ἔλαβε τῶν στοιχείων thy χατὰ μέγεϑος ὑπεροχὴν πρὸς ἄλληλα 

15 εἶναι ὅση γίνεται χαὶ ἐν τῇ τῶν μορίων αὐτῶν εἰς ἄλληλα μεταβολῇ; Ἴμ- 10 

πεδοχλῆς δὲ ἀμετάβλητα μὲν ἔλεγεν εἶναι αὐτὰ εἰς ἄλληλα, ἴσα μέντοι 

χατὰ τὰς δυνάμεις πάντα ἀλλήλοις εἶναι, ὡς χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ [Περὶ 

γενέσεως χαὶ φϑορᾶς εὐθύνων αὐτοῦ τὴν δόξαν εἶπεν χαὶ ἐπεσημήνατο, 
~~ \ — \ iN] {2 ~ , 5 \ > 5 / Nine: 

τοῦτο χαὶ νῦν φησι μηδὲν διαφέρειν tod γίνεσϑαι αὐτὰ ἐξ ἀλλήλων λέγειν 

90 τὸ τὰς δυνάμεις αὐτῶν ἴσας ὑποϑέσϑαι. ἢ γὰρ ἰσότης τῶν δυνάμεων 

αὐτοῖς οὕτως ὑπάρξει, ὡς dv εἰ χαὶ ἐγίνετο ἐξ ἀλλήλων: at γὰρ ἐν τῷ 

τοσῷδε ἀέρι δυνάμεις ἴσαι ἔσονται ταῖς ἐν τῷ τοσούτῳ ὕδατι, ἐξ ὅσου 15 

ὕδατος, εἰ χαὶ μετεβάλλετο εἰς ἄλληλα τὸ εἴα, ὃ τοσοῦτος ἀὴρ ἐγένε nee μετεβάλλετο εἰς ἄλληλα τὰ στοιχεῖα, ὃ τοσοῦτος ἀὴρ ἐγένετο 

ἄν. οὐ γὰρ οἷόν τε τὴν ἰσότητα αὐτοῖς τῆς δυνάμεως σώζεσϑαι ἐν τῇ 

25 τοσαύτῃ χατὰ τὸ μέγεϑος ὑπεροχῇ. 

p. 340217 Ὅτι μὲν οὖν οὔτε ἀὴρ οὔτε πῦρ συμπεπλήρωχε μόνον 
τὸν μεταξὺ τόπον, φανερόν ἐστι. 

Τὸ λεγόμενόν ἐστιν ὅτι μήτε ἑχάτερον αὐτῶν μόνον μήτε τὰ δύο μόνα 

συμπεπλήρωχε πάντα τὸν μετὰ τὴν γῆν τε χαὶ τὸ ὕδωρ τόπον: ταῦτα τε 20 

80 yap τὰ δεδειγμένα καὶ τούτοις ἀχόλουϑα τὰ ἑξῆς λεγόμενα. 

Πιστωσάμενος δὲ χαὶ διὰ τούτων τὸ εἶναι τὸ χυχλοφοριχὸν σῶμα 
> » A 4 ~ ν, ΄ ~ ~ ig 

ἄλλης τινὸς φύσεως χαὶ μηδενὶ τῶν τεσσάρων τὸ αὐτό, ἐφεξῆς ζητεῖ, τίς 

3 περὶ] ἐπὶ AWa 5 μεταβολῇ om. AWa 6 ἀλλὰ --- ὅταν] ἀλλὰ μὴ εἴ ποτ᾽ ἂν I: 

ἀλλὰ μὴ ὅταν eadem m. mrg. | τε om. A 8 μεταβαλλόντος (sic) W 

9 ὃν ἔχει om. 1 12 φησὶ la Arist. EF: φήσει AW Arist. vulg. μέν φησι coll. I 

15 ἐν] ἐπὶ AWa 16 μὲν om. 1 17. 18 ἐν τῷ δευτέρῳ Lept γενέσεως xat ob.) c. 6 

18 xat post εἶπεν om. AW 19 νῦν om. AWa αὐτὰ] ταῦτα AWa 21 ἐγένετο 

AWa τῷ om. 1 22 tats] τῶν I τῷ om. AWa 23 μετέβαλλεν Aa: perté- 

Bakev W πρὸς ἄλληλα I 24. 25 οὐ γὰρ ---ὑπεροχῇ om 1 24 αὐτῆς Α 

29 te post ταῦτα om. | 30 te ἑξῆς a dl δὲ om. a 32 μηδὲν ΑΙ 
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¢ ΄, - a7 , ΄ \ "7 ~ Te H τάξις τῶν δύο σωμάτων, πυρός te χαὶ ἀέρος, πρὸς τὴν τοῦ αἰϑέρος, 
΄ ~ > red Ὁ \ wy ds > ~ , \ , TOVTESTL TOV οὐρανοῦ, ὦ χαὶ πρῶτόν ἐστι τῶν σωμάτων τὴν ϑέσιν, χαὶ τίς 

ΤΕ 4 =; ~ \ Ἂς s 5 Ἂν ~ » -»" ΕῚ αἰτία τοῦ τὴν ϑερμότητα ἀπὸ τῶν ἄστρων τε χαὶ τοῦ ϑείου σώματος ἐ 
- \ \ ~ , , » ΄ ε τοῖς περὶ τὴν γῆν γίνεσϑαι τόποις, οὐχ ὄντων ἐχ πυρὸς ἐχείνων, ὡς 40 

y > \ DA 9 ἣν \ ~ ~ ΄ ὅ ἔδειξεν. εἰπὼν δὲ δεῖν περὶ τούτων εἰπεῖν πρῶτον διχπορήσαντας τὰ 
> / , ~ ΄ >} , ~ ~ b) Σ - οἰχείας δηλονότι τοῖς προχειμένοις ἀπορίας, πρῶτον περὶ τοῦ ἀέρος ἀπορεῖ, 

- > , ν \ ~ , ~ , ~ ~ ἥτις ἀπορία ets τε τὸν περὶ τῆς τάξεως τοῦ te ἀέρος χαὶ τοῦ πυρὸς αὐτῷ 
— ἐᾷ , a X Ξ , ΄ \ 5 A Ἁ , συντελέσει λόγον, χαὶ βεβαιώσει πάλιν καὶ αὐτὴ τὸ μὴ μόνα εἶναι τὰ μετὰ 

\ ~ , ΄ "7 - ὦν τὰ - τὴν γῆν σώματα δύο, ἀέρα τε χαὶ πῦρ. ἣν δὲ ἀπορεῖ ἀπορίαν περὶ τοῦ 
"7 > ~ e¢ » ~ ~ τω cat ! ¢ , A leg - \ τ ~ ~ 10 eon iecaget WS OVTOS ψυχροῦ τῇ αὑτοῦ φύσει" αὕτη γὰρ ἢ τῶν πολλῶν 

\ ΕῚ ~ > σ ~ a 

δόξα, ἐπεὶ αὐτῷ ye οὐχ οὕτως δοχεῖ. τὸ ὃὲ ἀπορούμενόν ἐστιν, εἰ δὴ 45 
΄ CaN Pi ee We ΝΎ τ ἢ > “Ὁ \ , \ ays γίνεται ὕδωρ ἐξ ἀέρος χαὶ ἀὴρ ἐξ ὕδατος, διὰ τίνα ποτὲ αἰτίαν 

΄ 2) , v ~ ~ 

οὐ συνίσταται νέφη KATA TOV ἄνω τόπον; προσῇχε γὰρ μᾶλλον, 
‘ 

, > 

ὅσῳ πορρώτερόν ἐστιν. εἰ μεταβάλλει cis ἄλληλα 6 te ἀὴρ ual τὸ 

15 ὕδωρ, ὥσπερ οὖν δέδειχται (δέδειχται γὰρ ὅτι τὰ τέσσαρα εἰς ἄλληλα μετα- 
βάλλει) εἰ δὴ χαὶ 6 ἀὴρ χαὶ τὸ ὕδωρ εἰς ἄλληλα μεταβάλλει χαὶ γίνεται 

ἢ ἐκ τοῦ ἀέρος εἰς ὕδωρ μεταβολὴ διὰ τῆς συστάσεως τῶν νεφῶν, διὰ τί 
δὴ τὰ νέφη οὐ συνίσταται ἐν τῷ ἀνωτέρω μέρει τοῦ ἀέρος, ἀλλὰ ὀλίγον 
δπὲρ τὴν γῆν; χαίτοι εὐλογώτερον ἣν ἀνωτέρω μᾶλλον αὐτὰ συνίστασϑαι χαὶ 

80 πορρωτέρω τῆς γῆς. συνίστασθαι μὲν γὰρ ἐν τοῖς ψυχροτέροις μέρεσιν 
εὐλογώτερον αὐτά, ψυχρότερα δὲ τὰ πορρωτέρω τῆς γῆς αὐτοῦ μέρη τῶν 

τ 
φΦ 

σύνεγγυς, διὰ τὸ μήτε ἤδη τῶν ἄστρων ἐγγὺς ὄντα Yepudy ὄντων, χαϑὰ 
δοχεῖ τοῖς πλείστοις (τοιαύτη γὰρ ἣ τῶν ἄστρων φύσις εἶναι δοχεῖ) ϑερ- 
uatvecdat On αὐτῶν μήτε πλησίον εἶναι τῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀναχλωμένων 

25 ἀχτίνων τοῦ | ἡλίου, by ὧν ὃ περὶ τὴν γῆν ἀὴρ ϑερμαίνετα!, τῶν ἀχτίνων Τάτ 

τῶν ἀπὸ τοῦ ἡλίου προσπιπτουσῶν τῇ γῇ. παλιν δ᾽ ἀπὸ ταύτης ἀναχλω- 

μένων χαὶ τῇ διπλῇ παρόδῳ ϑερμαινουσῶν τὸν περὶ αὐτὴν ἀέρα χαὶ διὰ 
τοῦτο χωλυουσῶν τὴν πῆξιν αὐτόϑι χαὶ τὴν τῶν νεφῶν γίνεσϑαι σύστασιν. 

χατὰ τοῦτο γὰρ τοῦ ἀέρος αἱ τῶν νεφῶν συστάσεις τε χαὶ αϑροίσεις 
80 γίνονται, ἔνϑα ἣ ἀνάχλασις ἢ τῶν ἀχτίνων ἐξασϑενεῖ λοιπόν, εἰς ἀχανῇ τὸν 5 

ἀέρα χεομένων αὐτῶν χαὶ σχιδναμένων τοιοῦτος δέ ἐστιν ὁ ὑπὲρ τὴν γῆν. 
εἰ δὲ εὔλογον μὲν ἦν ἐν ἐχείνῳ τῷ ὑψηλοτέρῳ γίνεσϑαι τὰς τῶν νεφῶν 

2 τουτέστι -- ὃ om. I πρῶτον τίς ἐστι τῶν σωμάτων ἡ ϑέσις καὶ | 2. ὃ τίς ἡ 

αἰτία AWa 4 περὶ γῆν Wa 6 δηλονότι] δῆλον ἃ τῆς προχειμένης A 

7 τε (post εἴς) scripsi: γε AWa: om. I 8 αὐτὴ] αὖϑις AWa post elvat 

add. καὶ AWa 9 ἀπορεῖ om. 1 Ih γε του: 18 προσήχει [Wa 

14 ὅσα ἃ post εἰ add. δὴ a 15 τέσσαρα] δεύτερα a 16 ef δὴ --- μετα- 

βάλλει om. A εἰ δὴ] εἴδη IW χαὶ post δὴ om. ἃ 17 4 om. I 

18 δὴ om. AWa συνίστανται I? 19 ante μᾶλλον add. 7 AW 21 πορ- 

ρώτερα 1 21. 22 τοῦ σύνεγγυς a 22 ἤδη] διὰ I ὄντα] ὄντων A 

23 εἶναι om. ἃ post δοκεῖ add. χαὶ | 24 post ϑερμαίνεσθαι add. αὐτὰ I 

εἶναι αὐτῶν τῶν [1 25 ante ἀχτίνων τοῦ add. τῶν 1 26 πάλιν ἀπ᾿ αὐτῆς AWa 

27 τῶν περὶ a χαὶ διὰ om. | 29 χατὰ τοῦτο γὰρ] ἐχεῖ γὰρ χατὰ τοῦτο [ἃ 

90. 81 τῶν ἀέρα ἃ 32 τῷ ὑψηλοτέρῳ om. 1 
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, 5» ΄ as Bl 3 5» σ ~ bald 50 συστάσεις, οὐ γίνονται δέ, ἢ οὐχ ἐξ ἅπαντος tod ἀέρος ὕδωρ πέφυχε 
γίνεσϑαι, ἢ ἐξ ἅπαντος: χαὶ εἰ ὁμοίως μὲν ἐξ ἅπαντος, ὅπερ εὔλογον 

εἶναι δοχεῖ, μᾶλλον δὲ ἐχ τοῦ περὶ τὴν γῆν μεταβάλλει, οὐχ ἂν εἴη ὃ 
4 περὶ τὴν γῆν ἀὴρ καϑαρός, GAN ἀτμίς, τουτέστι παχύτερος ἀὴρ xat ἔχων 

5 τι ὕδατος. ἐχ γὰρ ἀτμίδος ἐγγυτέρα ἣ εἰς ὕδωρ μεταβολὴ ἣ ἐξ ἀέρος" 10 

ἣ γὰρ ἀτμὶς οὐδέτερόν ἐστιν αὐτῶν εἰλιχρινῶς, ἀλλ᾽ ἀμφοῖν μεταξύ, 

ἀέρος χαὶ ὕδατος. εἰπὼν ὃ 
περὶ τὴν γῆν ἀέρα ἠπόρησε διὰ τοῦ ἀλλὰ μὴν εἰ τοσοῦτος ὧν ὁ ἀὴρ 
σ 5 sf > οὶ ἣν aX ~ aed \ Cc \ A ~ \ \ 

ἅπας ἀτμίς ἐστιν. ἐλλείπει d& τῇ λέξει τὸ ὁ περὶ τὴν γῆν" περὶ yap Ἷ 
ν᾿ κα μέ 5 / > ? 5 \ \ Ἐπὶ By é INEM τὰ \ > 

10 TODTOD ELTEV OTL ἀτμίς, ahh οὐ τς TAVTOS TOV GASPos* Ota τοῦτο γάρ οὐχ 

2 3 , ld Νι WS 

δμοίως ἔχ τε τοῦ λοιποῦ xat ex τοῦ περὶ τὴν γῆν ἐδόχει γίνεσϑαι τὸ ὕδωρ. 

\ ~ σ ὯΝ 5 , Ὑ , \ 

& τοῦτο, ὅτι μηδὲ ἀτμίδα εὔλογον λέγειν τὸν 

ε 

εἰ δὴ οὗτος μὲν ἀτμὶς ἅπας, 6 δὲ ὑπὲρ τὴν γῆν ἀὴρ ἤδη, ἀὴρ δὲ χαὶ 1 
> ἰ \ 

τὸ μεταξὺ τῶν ἄστρων σῶμα (Ξε ey ἦν χἀχεῖνο πῦρ, τοι χαὶ τὰ 
ἄστρα τισὶ δοχεῖ, πάλαι ἂν πάντα τὰ ἄλλα σώματα χατεξήραντό τε χαὶ 

15 ἔφϑαρτο, ὡς ἤδη προείρηται), πολὺ ἂν ὑπερβάλλοι τὴν συμμετρίαν ἥ τε 

τοῦ ὕδατος χαὶ ἣ τοῦ ἀέρος φύσις τὰ ἄλλα, τήν τε γῆν καὶ τὸ πῦρ. τά 
τε γὰρ ἄστρα, ἃ πῦρ λέγουσιν εἶναι, πολὺ ἐλάττω ἐστὶ τῶν μεταξὺ δια- 

‘ 

΄ ~ ~ \ y “ 

στημάτων, ὅ τε τῇ γῇ περιχεχυμένος ἀὴρ εἰ ἔστιν ἀτμίς, τουτέστιν ὕδατος 
χαὶ φύσις, πολὺ ἂν τὸ ὕδωρ πάλιν 20 () διάχρισις χαὶ ὑδατώδης σύστασίς a 

20 πλεονεχτοίη τὴν γῆν. 

᾿Απορήσας δὲ περὶ τὸ 
ε 

ἀέρος τὴν προειρημένην ἀπορίαν ἐπὶ τούτοις 

ἧς τά τε ἠπορημένα λυϑήσεται χαὶ ἢ τάξις 
ῦ 

\ c ~ RF ve >? 

τὴν αὑτοῦ δόξαν λέγει. ὃ 
\ ΄ Q/ ~ , Ὑ \ \ ς b Jame? 2 3) NIE >) = χαὶ ἢ ϑέσις τῶν σωμάτων ἔσται φανερὰ xal ἣ αἰτία anododycstat τῆς ἐπὶ 2% 

τῆς γῆς γινομένης ἀπὸ τῶν ἄστρων τε χαὶ τοῦ ἡλίου ϑερμότητος, οὐχ 
25 ὄντων ἐχ πυρὸς οὐδὲ ϑερμῶν τῇ οἰχείᾳ φύσει. ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ἅμα 

Fi = \ , Alea l4 - / > ΄ὔ 

πρός τε τὰ λεχϑησόμενα διορίζοντες, τουτέστιν ὧδε λέγωμεν διορί- 

Covtes τὰ περὶ ὧν λέγομεν ἅμα μὲν πρὸς τὸ χρήσιμον τῶν μελλόντων 
ἔγεσϑαι, ἅμα ὃὲ χαὶ πρὸς τὰ νῦν εἰρημένα τε χαὶ ἠπορημένα. 

p. 34006 Τὸ μὲν γὰρ ἄνω χαὶ μέχρι σελήνης. 80 

30 “Ὑπομιμνήσχει ἡμᾶς τῶν δεδειγμένων te χαὶ εἰρημένων αὐτῷ περὶ 

τοῦ ϑείου τε χαὶ χυχλοφοριχοῦ σώματος. τὸ δὲ προσχείμενον τὸ οὐ 
ἊΣ ) » 5 τῶν \ \ ’ X 

G\K εἰν αὐτῷ Ye TO Hey AEE DBS ION εἶναι τὸ δ᾽ ἧττον εἶν 

εἰλιχρινὲς χαὶ διαφορὰς ἔχειν οὐ τοῦ μεμῖχϑαί τι τῷ ϑείῳ σώματι 

1 οὐχ om. 1 post ὕδωρ add. ἂν 1 2 % ἐξ ἅπαντος om. 1 ὅπερ supra 

versum | Ὁ μεταβάλλειν ὥστε οὐχ ἂν AWa 6 ἣ γὰρ ἃ 9 ἅπαξ ἃ 

ἐλλείπει] ἐνδεῖ AWa τὸ om. | 14 ἄλλα om. 1 ρμεταξήραντο Aa 

15 ὑπερβάλοι AW 16 7 om. I τὰ ἄλλα] ἀλλὰ AW: om. a 18 περι- 

χεχυμένως ἃ 21 δὲ om. ἃ post ἀέρος add. πρὸς I 22 αὐτοῦ AIW 

25. 26 ἡμεῖς ---λεχϑησόμενα διορίζοντες] ἡμεῖς δὴ οὖν φησι λέγωμεν a: post διορίζοντες add. 

καὶ πρὸς τὰ νῦν εἰρημένα A 26. 27 τουτέστιν --- διορίζοντες om. I 26 λέγο- 

μεν AW 27 post μὲν add. xat AWa dl te om. a 32 τὸ μὲν --- ἔχειν 

(33) om. A post μὲν add. γὰρ W 



ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM A ὃ [Arist. p. 34006. 101 13 

Ἀ ~ , , >) > χαὶ Bvytod τινος σώματός ἐστι δηλωτιχόν, GAN ὡς παντὸς ee ὄντος 85 
a εὐ πρταυ τε χαὶ ϑείου, ee repey δέ τινων οὐσῶν ἐν αὐτῷ, xa? ἃς τὸ μὲν 

τοιόνδε αὐτῶν τὸ δὲ τοιόνδε ἐστίν, οἷον τὸ μὲν λαμπρὸν τὸ δ᾽ ἧττον τοιοῦτον. 
ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν σωμάτων τῶν τεσσάρων μᾶλλον μὲν τοῦ ὕδατος τὸ φυ- 

X “ ae >. > ? > IP na x ε ~ Ἢ ὧδ “σας 5 XP ἡ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ οὐ μίξει ϑερμότητος 7 γῇ ἔλαττον ψυχρὰ τοῦ ὕδατος, 
ΡΒ \ ~ X a id ne ~ [ΟΞ > ? >) \ ~ l4 »» zat μᾶλλον μὲν ξηρὰ ἣ γῇ τοῦ πυρός, ἀλλ᾽ od τὸ πῦρ ὑγρότητος μίξει 

᾿ 4 \ ~ \ ~ ~ 5 > ἧττον ξηρόν, καὶ μᾶλλον μὲν ϑερμὸν τὸ πῦρ τοῦ ἀέρος, GAN οὐ μίξει 
ἡ ὦ δ Dit ae ye a ~ Σ \ ~ c e 3. ~ ψυχροῦ ὁ ἀὴρ ἧττον ϑερμὸς τοῦ πυρός, χαὶ μᾶλλον μὲν ὑγρὸς ὃ ἀὴρ τοῦ 40 

06 πὸ IAR 5 Ἄς τὰ = ef ea \ σῷ > ¢ ‘ re 4 ᾿ > ὕδατος, αλλ Ob στερεοῦ τινος μίξει τὸ ὕδωρ ἧττον ὑγρὸν tod ἀέρος (οὐ 
\ BI v ¢ ~ ~ , > o Ὁ ~ ~ ~ 

10 γὰρ ἄν ett ἁπλοῦν τι THY σωμάτων ἦν), οὕτως Ost xal ἐπὶ τῶν τοῦ ϑείου 

σώματος ἀχούειν διαφορῶν. 

\ ~ ~ 

= τοῦ πρώτου στοιχείου χύχλῳ χαὶ τῶν 
ἐν αὐτῷ σωμάτων. | 

ry 

p- 340010 Φερομένου ὃ 

gaye στη χεῖον τὸν ποτ λέγει, ἐν αὐτῷ δὲ σώματα τὰ ἄστρα, 74v 
15 ἃ χαὶ αὐτὰ τῆς μὲν αὐτῆς οὐσίας ἐστὶν ἐχείνῳ, πες δέ τισι δια- 

i 

a 

/ 5 , \ 34 la 4 >\ 

φέρει Exetvov τε χαὶ ἀλλήλων. φερομένου δὲ συνεχῶς ἐχείνου χαὶ περιφε- 5 

χύσυου Coat χόσμον λέγων ὃν ρομένου τὸ προσεχὲς ἀεὶ τοῦ χάτω 

εἶπεν ἐν τοῖς πρώτοις περὶ τὴν τὴν χύσμον) τὸ δὴ τοῦ περὶ τὴν γῆν 

χόσμου σῶμα τὸ προσεχὲς τῷ ϑείῳ σώματι χαὶ τὸ ἁπτόμενον Exd- 
20 στοτε αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χινήσεως τῆς ἐχείνου διαχρινόμενόν τε χαὶ λεπτυ- 

vousvoy ἐχπυροῦται χαὶ αἴτιον γίνεται τῆς ἐν τοῖς pet αὐτὸ χειμένοις 

σώμασι ϑερμόύτητος, τῶν μὲν συναῦξόν τε χαὶ ἐπιτεῖνον τὴν φυσιχήν 

τε χαὶ ἔμφυτον ϑερμότητα, τὰ δὲ χαὶ ὅλως ϑερμαῖνον. ὅπως δὲ γίνεται 10 

τοῦτο, ἀναλαβὼν ἄνωϑεν λέγει χαὶ φησὶν ὅτι τὸ ὑπὸ τὸ ϑεῖον σῶμα χαὶ 

95 χυχλοφοριχόν (τοῦτο γὰρ λέγει τὴν ἄνω περιφοράν) τὸ δὴ ὑπὸ τοῦτο χαὶ 

μετὰ τοῦτο σῶμα τῷ silat εἶναι οἷον ὕλη τις ὑπόχειται ἐχείνῳ τῷ 

σώματι. εἰπὼν δὲ οἷον ὕλη, χατὰ τί οἷον ὕλη ἐδήλωσεν ἐπενεγχὼν 
δυνάμει ϑερμὴ χαὶ τ χαὶ eres χαὶ δγρὰ χαὶ ὅσα ἄλλα 

΄ Ile vey mae τούτοις ἀχολουϑεῖ, ἃ δέδεικται πάϑη ἐν τῷ δευτέρῳ []ερὶ γενέσεως 
» - 

90 ταῦτα δέ ἐστι μανότητες, πυχνότητες, μαλαχότητες, σχληρότητες, ee 19 

1 σώματός τινος ἃ 3 τοιόν ἐστίν I 4 τῶν τεσσάρων] τῷ δευτέρων ἃ 

6 μὲν om. AWa 7 μὲν om. a 10 ἔτι] τι AWa τι OM. ae 

δεῖν 1 14 post δὲ add. τὰ A 15. 16 διαφέρειν AW 16. 17 gepo- 

μένου πρὸς τὸ συνεχὲς del τοῦ χάτω xdopov 1 11 συνεχὲς AW cee προσεχὲς 

add. τῶν ἐν αὐτῶ φησὶν AW 18 χόσμον] τόπον AW 18. 19 δὴ --- 

χόσμου om. 1 18 δὴ] δὲ AW 21 λεπτυνόμιενον ex corr. |? 21. 22 χει- 

μένοις] χινουμένοις A 22 τὸ μὲν I τε om. ἃ 23 τὸ δὲ 1 χαὶ 

ὅλως om. I γίνονται Aa 25 φοράν a 26 post σῶμα add. ἅπαν AWa 

παϑητὸν AWa 27 χατὰ τί οἷον ὕλη om. A 28 δυνάμει --- ἄλλα om. A 

nat ψυχρὰ V (v. Praef.): om. AlWa 29 τούτοις] τὰ αὐτὰ AW ἀκολουϑεῖν 

AWa ἃ om. AWa δευτέρῳ Ow. ἃ Περὶ γενέσεως] B2 
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ile λ [2 5 “4 3 \ bl IK ik \ ὲ τραχύτητες, λεπτότητες, παχύτητες. χαὶ εἴ τινες ἄλλαι ποιότητες. τὰ μὲν 
γὰρ αὐτῶν ἐνεργείᾳ ϑερμὰ χαὶ ξηρὰ δυνάμει ἐστὶν ὑγρὰ χαὶ ψυχρά, τὰ δὲ 
2 , ¢ \ \ \ » > \ , \ , Ἁ, Og , xX ἐνεργείᾳ δγρὰ καὶ ψυχρὰ πάλιν ἐστὶ δυνάμει ta τούτοις ἐναντία" ὁμοίως δὲ 
YON a v ~ τ CURE, σ > ~ ΄ ΄ 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ταῦτα δὴ ἃ δύναται ἕχαστον αὐτῶν, ἐνεργείᾳ γίνεται 

5 ὑπὸ χινήσεώς τε χαὶ ἀχινησίας" μεταβάλλοντα μὲν γὰρ εἰς ἄλληλα χινεῖται, 

uy χινούμενα δὲ ἐν τῷ αὐτῷ εἴδει μένει. τῆς δὲ χινήσεως αὐτοῖς ἀρχὴ 30 
χαὶ αἰτία ἢ τοῦ ϑείου τε χαὶ χυχλοφοριχοῦ σώματος περιφορά, ὡς χαὶ 

πρότερον ἤδη φϑάσαντες εἰρήχαμεν. εἰπὼν δὲ τοῦτο ἑξῆς περὶ τῆς ϑέσεώς 
τε χαὶ τάξεως αὐτῶν λέγων τὸ μὲν βαρύτατον τῶν τεσσάρων σωμάτων 

10 ἐπὶ τοῦ μέσου τε χαὶ περὶ τὸ μέσον φησὶν εἶναι, ἀσφαλῶς προσϑεὶς τὸ 

χαὶ περὶ τὸ μέσον, ἵνα μή τις οἴηται λέγειν αὐτὸν τὸ μέσον τε χαὶ 
χέντρον τοῦ χόσμου τὸν χάτω τόπον εἶναι. οὐ γὰρ ὁ χάτω τόπος τοῦτο, 3 
σ ἊΝ \ 5) A lg cx Ὁ, \ b) , ~ Ὑ b) ? ὅτι μηδὲ τὴν ἀρχὴν τόπος εἶναι δύναται τὸ ἀδιάστατον, σημεῖον ὄν, ἀλλ 

ἔστιν ὁ χάτω τόπος περὶ τοῦτο: τὸ γὰρ αὐτὸ χέντρον τοῦ τε χόσμου χαὶ 

15 τοῦ βάρους τοῦ κατὰ φύσιν ὄντος ἐν τῷ χάτω τόπῳ σώματος διὰ βάρος. 
ἢ ἐν μὲν τῷ μέσῳ τὴν γῆν εἶπε μέσον τόπον οὐ τὸ χέντρον λέγων, ἀλλὰ 
τὸ περὶ τὸ χέντρον, περὶ δὲ τὸ μέσον τὸ ὕδωρ" τοῦτο γὰρ περιχέχυται τῇ 
vf. ὡς δὲ ἑπομένου τῷ ψυχρῷ τοῦ βαρέος εἶπε τὸ βαρύτατον χαὶ 
ψυχρότατον. περὶ δὲ ταῦτα καὶ ἐχόμενα τούτων ὅτι ὁ ἀήρ τε χαὶ ὃ διὰ 80 

90 συνήϑειαν χαλοῦμεν πῦρ, οὐχ ἔστι δὲ πῦρ. τοῦτο γὰρ εἶπε διὰ τοῦ περὶ 
δὲ ταῦτα χαὶ τὰ ἐχόμενα τούτων" οὐ γὰρ ὡς ἄλλων τινῶν πρὸ τοῦ 
ἀέρος ἐχομένων τῆς τε γῆς χαὶ τοῦ ὕδατος εἶπεν, ἀλλ᾽ ὡς τούτου μετ᾽ 

wy ἐχεῖνά τε ὄντος χαὶ ἐχομένου ἐχείνων φησὶ δὴ εἶναι περὶ ἐχεῖνα χαὶ pet’ 
ἐχεῖνα ἀέρα τε xat τὸ διὰ συνήϑειαν χαλούμενον πῦρ, οὐδέπω δὲ ὃν πῦρ. 
ὑπερβολὴ γὰρ ϑερμοῦ xat ζέσις τὸ πῦρ, ὡς εἶπε χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ [Περὶ 3 

Ἱενέσεως, ἀναλόγως εἰπὼν ἔχειν αὐτὸ τῷ χρυστάλλῳ ὡς γὰρ ἐχεῖνος πῆξις 
¢ ENED Cee \ ΓΑΞΑ leg \ ~ 4 ~ WV. fe , 

ὑγροῦ δι᾿ ὑπερβολὴν ψυχρότητος, οὕτω τὸ πῦρ ζέσις ϑερμοῦ χαὶ ὑπερβολή" 

διὸ χαὶ εἶπε υὑήτε ἐχ χρυστάλλου τι μήτε Ex πυρὸς γίνεσϑαι. εἰπὼν δὲ 

bo σι 

- NS en! ~ Ν > ΦΧ \ N > ad \ \ eon 

χαλεῖσϑαι μὲν αὐτὸ πῦρ, μὴ εἶναι δέ, xal τὴν αἰτίαν προσϑεὶς μετὰ ταῦτα 

80 ὁποῖόν ἐστι σῶμα τὸ πῦρ τῶν στοιχείων χαλούμενον λέγει. δεῖ γάρ, 

φησί, νοῆσαι τὸ μὲν περί τε τὴν γῆν χαὶ τὸ ὕδωρ περιχεχυμένον μέρος 
~ ¢ > ε ~ 7 la fa [ὦ Χ \ ‘3: ING TOT a 

τοῦ by ἡμῶν ἀέρος χαλουμένου ὑγρόν te xat ϑερμὸν εἶναι. χαὶ or ὃ 40 
\ 3 lf ~ a+ ΄ > , f \ \ \ 

τοιοῦτον det νομίζειν αὐτό, προσέϑηχε: διὰ γὰρ τὸ ἀτμίζειν τε xat 
ig 

\ \ 5 \ ἊΨ» 

ἀναϑυμίασιν ἔχειν γῆς. ὑγρὸν μὲν γάρ ἐστι διὰ τὸ ἀτμὶς εἶναι, ἥτις 

2 et ὃ ὑγρά τε καὶ AWa 4 post ἃ add. δὴ W post αὐτῶν add. γίνεται ἃ δὲ 
δύναται ἕχαστον αὐτῶν 1 6. 7 ἀρχή τε καὶ AW 8 φϑάσαν εἴρηται 1: φϑάσαντες 

εἴρηται W 9 λέγων] λέγει ὅτι I 12 τόπον] κόσμον AWa 14 τοῦ τε] τοῦτο Aa 

16 μὲν om. I μέσον δὲ τόπον I 11 τὸν περὶ AWa 18 ἑπομένω W 
βαρέως ἃ 18. 19 ψυχρότατον καὶ βαρύτατον AWa 19 χαὶ τὰ ἐχόμενα W 

ὅτι 6 om. AWa 20 οὐχ ---πῦρ om. I 21 ta om. Aa 23 φησὶ det 
AW: φησὶν a 23. 24 χαὶ μετ᾽ éxetva om. I 25 γὰρ] δὲ I 25. 26 
ἐν τῷ δευτέρῳ [Περὶ γενέσεως] c. ὃ p. 330b 25 20 αὐτὸ εἰπὼν ἔχειν AWa 
ἐχεῖνος V: ἐχεῖνο AlWa 21 ζώσις ἃ 28 εἶπε] ibid. p. 380029 29 αὐτὸ 

τὸ πῦρ ΑΙ 30 τὸ στοιχεῖον Wa 33 διὰ γὰρ τοῦ AW 34 ἔχειν ἀπὸ τῆς γῆς ἃ 



10 

15 

25 

30 

= 

χ xai éx I: om. a 11 εἰσιν om. 1 14 δίυγρος] ὑγρὰ AWa 15 ἰδίως om. 0 ἐ 
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5 A ~ ΄ ~ iN] > , ἀπὸ τῶν ὑγρῶν γίνεται, ϑερμὸν δὲ διὰ τὸ καὶ ἀναϑυμιάσεώς τι ἔχειν ἀπὸ 
~ ~. 3 ~ v ie ’, 5 ἡ 35 Ξ 3 , , τῆς γῆς ξηρᾶς οὔσης" τίνι δὲ διαφέρει ἀτμὶς ἀναϑυμιάσεως, wer’ ὀλίγον 

2 Ae = 
ν ἐν τῷ ἀέρι μεμιγμένα [ἢ 

\ 2 \ 5 ΄ ΄ ᾿ς 5 > A \ ΄ ΄ 5 ~ \ e 5 \ 

μὲν ἀτμὶς οὐ μόνον ὕγρόν ἐστιν ἀλλὰ χαὶ ϑερμόν, ὡς ἐρεῖ, χαὶ of ἀτμοὶ 45 
ΓΌΟΝ ~ ¢ ~ ΄ > ΄ c ~ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν γίνονται διὰ ϑερμότητα] τὸ δὲ ὑπὲρ τοῦτό φησι μέρος 

ὲ δ ᾿Ξ at VSN \ Ῥ \ z roe ae) ~ > ΄ ~ Rebyaepos ϑερμὸν ἤδη χαὶ ξηρὸν εἶναι ὡς ex τῆς ἀναϑυμιάσεως τῆς 
~ 939 > > , , ΄ > σὺν τῇ ατμίδι ἀναφερομένης χωριζομένης τε χαὶ ἀνωτέρω φερομένης εἶναι 

\ A ~ ~ ~ iP eS) > γὰρ τὸ σῶμα τοῦτο τὸ χαλούμενον πῦρ ἀναϑυμίασιν. τί δέ ἐστιν ἀτμὶς 
χαὶ τί ἀναϑυμίασις, χαὶ τίνι ἀλλήλων διαφέρουσιν, ἑξῆς λέγει: ἣ υὲν γὸ μίασις, καὶ τίνι ἀλλήλων διαφέρουσιν, ἑξῆς λέγει. ἣ μὲν γὰρ 

(A bY ἐπ ἥν Ὁ 5 δ΄ " ἀτμίς ἐστιν ὑγρόν τε χαὶ ϑερμόν, ἢ δὲ ἀναϑυμίασις ξηρόν τε χαὶ ϑερμόν. 
ω 

> , . ἘΣ , ~ Ἁ 

ἀμφότεραι μὲν οὖν εἰσιν ἀναθυμιάσεις, ὡς προελϑὼν ἐρεῖ: διὸ χαὶ 50 
> > Ἄ ϑα νΑι \ ~ » > ~ 

εἰπε πρὸ ὀλίγου ἐπὶ τῆς ἀτμίδος τὸ ἀναϑυμίασιν ἔχειν γῆς. διὸ χαὶ 
5} ’ὔ ~ ς 5 , > Cc ~ 

ἀμφότεραι ϑερμαί: τοιοῦτον yap ἢ ἀναθυμίασις: ἀλλ᾽ ἢ μὲν αὐτῶν 
> 7 ΄ > , ~ " 

ἀτμιδώδης, τουτέστιν δίυγρος, ἢ δὲ χαπνώδης τε χαὶ ξηρά, | Fv νῦν τῦτ 
i“ 2 l4 

ἰδίως ἀναϑυμίασιν λέγει. λέγει δὲ νῦν χαὶ thy μὲν ἀτμίδα δυνάμει 
2 @- ΄ 9) οἷον ὕδωρ, τὴν ὃὲ avatoutacw δυνάμει οἷον πῦρ. οὕτω δ᾽ ἐχόντων, 

ἐπειδὴ τοῦ μὲν ἀέρος τὸ περὶ τὴν γῆν μέρος ἀτμίς ἐστι, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν 

ὕδατος, eixdtws ἐνταῦϑα τὰ νέφη συνίσταται, χαὶ ἣ εἰς ὕδωρ ἐξ ἀέρος 

γίνεται μεταβολή. τὸ δὲ ὑπὲρ τοῦτο μέρος αὐτοῦ ἐπεὶ ἀναϑυμίασίς ἐστιν 
Hor \ Bh ne ΘᾺ \ apy A ‘ Oe A ° > ὃ ’ Ξ Se x “ ἤδη χαὶ ὕλη πυρός (ξηρὸν γὰρ χαὶ ϑερμὰν ἢ ἀναϑυμίασις), νέφη μὲν od 5 

\ 2 

συνίσταται ἐν τούτῳ, αἱ δὲ ἐξάψεις τοῦ πυρὸς ἐν τούτῳ γίνονται, ὡς 

προελϑὼν ἐρεῖ. 

p. 340029 Tod μὲν οὖν ἐν τῷ ἄνω τόπῳ μὴ συνίστασϑαι νέφη. 

“Hy τοῦτο περὶ τοῦ ἀέρος ἠπορημένον, διὰ τί, εἰ ἐκ παντὸς αὐτοῦ 20 
duotws ὕδωρ γίνεται, πρὸς μὲν τῇ γῇ γίνεται ἣ τῶν νεφῶν πῇξίς τε χαὶ 

‘ ᾿ ι i ‘ i 

, 

σύστασις χαὶ ἢ ets ὕδωρ μεταβολή, οὐχέτι δὲ xal ἀνωτέρω. οὗ αἰτία 7 

ἀποδεδομένη: ὅτι γὰρ τὸ μὲν πρὸς τῇ γῇ τοῦ ἀέρος μέρος ἀτμίς ἐστι 
A σὺ ΄ \ δι 4 5 { , [4 σ΄ [4 ° 

χαὶ ὕδατος ὕλη, τὸ GE πορρωτέρω ἀναϑυμίασίς te xual ὕλη πυρός. ἀπο- 

δοὺς ὃὲ πρώτην ταύτην αἰτίαν τοῦ μὴ συνίστασϑαι νέφη ἐν τῷ πλέον ἀπέ- 
χοντι τῆς γῆς ἀέρι, δευτέραν αἰτίαν ἀποδίδωσι χαὶ ταύτην: οὐδὲν γάρ, φησί, 30 

7 \ SON \ \ {Ξε τὶ \ ~ 77 , ΡΣ τος ΄ A tape) χωλύει xal διὰ τὸ τὸν ὑπὲρ thy γὴν ἀέρα χύχλῳ περιφέρεσϑαί te xal 

περιάγεσϑαι μὴ συνίστασϑαι ἐν αὐτῷ νέφη. ἀνάγκη γὰρ πάντα τὸν ἀέρα, 
ὅσος μὴ ἔστιν ἐντὸς τῶν τῆς γῆς ἐξοχῶν, ὃς ἀπαρτίζει χαὶ ἀναπληροῖ 

5 ἣ μὲν ἀτμὶς --- ϑερμότητα falso hue illata videntur; v. quae proxime sequuntur 

AWa 16 thy om. A ἀναϑυμίασιν δὲ coll. AWa δὲ τούτων ἐχόντων a 

18 συνίστασϑαι A ἡ εἰς] ἡ om. Wa: εἷς Al: ἧς corr. A? 19 γίνονται AWa 
μεταβολῆς AWa τοῦτο τὸ μέρος AWa ἐπεὶ] ἐπὶ ἃ: ὅπερ 1 20 ἤδη] 

Hull ante νέφη add. ὥστε [ 23 ἄνω AW Arist.: ἀνωτάτω [ἃ 24 εἰ μὴ 

ἐκ AW 25 πῆξις] τῆξις Wa: τάξις A 26 ἡ ante εἰς om. Wa οὗ ἡ 

αἰτία AWa 80 οὐδὲ ΔΙ 
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τὰς τῆς γῆς ἀνωμαλίας, ὡς εἶναι σὺν τούτῳ αὐτὴν σφαιροειδῆ, ῥεῖν ἀεὶ 
χαὶ συμπεριφέρεσθαι τῷ χύχλῳ χινουμένῳ σώματι. νοεῖν δὲ δεῖ τὴν ἐπι- 
φάνειαν τῆς γῆς ταύτην χατὰ τὰ ἄχρα τῶν ὑψηλοτάτων ὀρῶν, by’ ἣν ὃ 80 
ἀὴρ ὧν οὐχέτι χύχλῳ συμπεριάγεται, τῶν ἐξοχῶν τῶν χατὰ τὰ ὄρη ἐμπο- 

5 διζόντων τὴν μετάστασιν αὐτοῦ. φαίνεται γὰρ καὶ νῦν ἣ τῶν ἀνέμων 
γένεσις. τοῦ δὲ διὰ τὴν ῥύσιν τε καὶ χίνησιν μὴ συνίστασϑαι ἐν τῷ ὑπὲρ 

τὴν γῆν τόπῳ νέφη σημεῖον παρέϑετο τὸ μηδὲ τοὺς ἀνέμους συνίστασϑαι 
ὑπὲρ τὴν γῆν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς χοίλοις αὐτῆς καὶ λιμνάζουσι τόποις" ἐν γὰρ 

— 5 τῷ οὐχ ἐπισυρομένῳ ἀέρι ἀλλ᾽ ἠρεμοῦντι χαὶ ἢ τῶν ἀνέμων σύστασις. 
‘ i) 

> A > ΄ 5 10 εἰ γὰρ ἐν ἐχείνῳ ἐγίνοντο, πάντες ἂν ἐπὶ ταὐτὸν περιήγοντο" νῦν δὲ ἀντι- 
2 55 ΄ \ b) A ~ > , (ag 3) NX ‘cx \ ΄ 5) \ i πνέουσιν ἀλλήλοις xal ἀπὸ τῶν ἐναντίων ῥέουσιν. εἰ GE ἣν χαὶ ὃ ἐχτὸς 35 

ἠρεμῶν, ἐγίνοντο ἂν ἄνεμοι χαὶ ἐν ἐχείνῳ. ὡμολόγηται 6& ὄρη τινὰ χαὶ 
ὑπερνέφελα χαὶ ὑπερήνεμα εἶναι: ϑυσιῶν οὖν ἐπ᾿ αὐτῶν γινομένων 
εὑρίσχεται pet ἐνιαυτὸν ἣ ἀπὸ τοῦ πυρὸς τέφρα ἔτι σωζομένη te χαὶ ἐν 

~ ~ ΄ ς» > ~ \ 

15 τῇ αὐτῇ χώρᾳ μένουσα. ῥεῖν δέ φησι tov ὑπὲρ τὴν γῆν ἀέρα χύχλῳ διὰ, 
ΝῚ , A Q ~ ~ 7 ~ \ X A ~ ~ » ἃ 

τὸ συνεφέλχεσϑαι τῇ τοῦ ὅλου περιφορᾷ. τὸ μὲν γὰρ πῦρ τῷ ἄνω στοι 
΄ ~ \ , ~ a / > Ji Fi τ \ 5 / bn | yet? πῦρ γὰρ λέγει νῦν ὃ μέρος εἶπεν ἀέρος εἶναι χαὶ ὠνόμασεν αὐτὸ 40 

ἀναθυμίασιν χαὶ δυνάμει πῦρ, ἄνω δὲ στοιχεῖον τὸ χυχλοφοριχόν: τὸ γὰρ 

πάντα. περιέχον χαὶ ἐξωτάτω ὃν χαὶ ἄνω ἐστί. συνεχῆ δὲ πάλιν εἶπε τῷ μὲν 

90 αἰϑέρι, τουτέστι τῷ οὐρανῷ, τὸ πῦρ, τῷ δὲ πυρὶ τὸν ἀέρα, ἀντὶ τῆς ἁφῆς 

τῇ συνεχείᾳ χρώμενος. χαίτοι εἰ τῇ προειρημένῃ διαφορᾷ πῦρ χαὶ ἀὴρ 

ἀλλήλων διαφέρουσιν, ἴσως χαὶ χυρίως ἂν εἴη ταῦτα τὰ σώματα ἀλλήλοις 
an ΝΣ 5. \ 22 DON \ oes 1g Δ 2 ad ~ oy "ἐς id x ~ ~ 

συνεχῆ, GAA οὐχὶ χαὶ τῷ αἰϑέρι. Exel μὲν οὖν, τουτέστιν ὑπὲρ THY γῆν; 

διὰ τὴν χίνησίν φησι μὴ δύνασϑαι νέφη συνίστασϑαι χαὶ ὕδωρ γίνεσϑαι. 
25 ὅτι δ᾽ ἂν ἐν αὐτῷ ὑγρότερόν τε χαὶ βαρύτερον μόριον ἢ γένηται ἣ 45 

ἀνενεχϑῇ, τοῦτο χάτω φέρεται ἐχϑλιβομένου ἐν τῇ χινήσει τε χαὶ περιφορᾷ 

τοῦ ἀναφέροντος αὐτὸ ϑερμοῦ εἰς τὸ ἄνω. χάτω δὲ εἰς τὸν περὶ τὴν γῆν 

ἀέρα εἶπεν, ἔνϑα οὐ χωλύεται ἔτι ὑπὸ τῆς χινήσεως 7 τῶν νεφῶν γίνεσϑαι 

σύστασις. | 

\ 

30 p. 341a9 [Περὶ μὲν οὖν τοῦ μὴ γίγνεσϑαι νέφη. τῆν 

Διὰ τούτων ὑπομιμνήσχει τῶν δεδειγμένων ἡμᾶς: pe ἃ ζητεῖ περὶ 

τῆς ἀπὸ τοῦ ἡλίου γινομένης ἐνταῦϑα ϑερμότητος, ζητήσας μὲν χαὶ εἰπὼν 
> ~ 

περὶ τούτου χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ []ερὶ οὐρανοῦ, xat ἐνταῦϑα δὲ τὰ αὐτὰ 

1 αὐτὴν σὺν τούτῳ coll. AWa ὃ χατὰ ἄχραν AWa ὅ. 6 φαίνεται --- γένεσις 

om. a 5 χαὶ om. A 6 γένεσις] χίνησις I χαὶ τὴν χίνησιν AWa 

7 τὴν om. AWa 10 ἐγίνετο AWa περιΐγον 1 11 εἰ} éx a 12 ὁμο- 

Aoyettat AW: ὁμολογῆται a 13 ὑπὲρ νεφέλας 1 χαὶ om. I 14 ἀπὸ 

om. AWa 15 δὲ] det W 16. 17 to ἄνω στοιχεῖον AIW 17 yap λέγει] 

λέγων AWa αὐτὸν AWa 23 οὐχὶ καὶ] ob AWa 24 véon συνίστασϑαι 

om. 1 γενέσϑαι I 25 βαρύτερον scripsi: βραδύτερον libri 30. 31 Περὶ 

μὲν --- ζητεῖ] “Yropvijcas τῶν δεδειγμένων ἡμᾶς μετὰ ταῦτα ζητεῖ a 32 γενομένης AW 

33 ἐν τῷ δευτέρῳ [Περὶ οὐρανοῦ] B 7 p. 2894219 sqq. 

νυν 



ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM A 3 [Arist. p. 841 49] 17 

πάλιν ζητῶν τε χαὶ λέγων. λέγει δὲ τὸν περὶ ϑερμότητος λόγον οἰχειότερον 10 
εἶναι τῷ περὶ αἰσϑήσεων, ἐπειδὴ αἰσϑητὸν μὲν ἢ ϑερμότης, πρὸς ἄλληλα 
δὲ τὸ εἶναι ἔχει ἥ τε αἴσϑησις χαὶ τὸ αἰσϑητόν, ἢ δὲ τῶν πρὸς ἄλληλα 
τὸ εἶναι ἐχόντων ϑεωρία συνέζευκται. ζητεῖ δέ, διὰ τίνα αἰτίαν μὴ ὄντος 

5 τοῦ ἡλίου πυρός, ὅτι μηδὲ τῶν ἄλλων ἄστρων τι τοιοῦτον ὃν δέδειχται, 
ϑερμαίνεται τὰ ἐνταῦϑα ὑπ’ αὐτοῦ. χαὶ φησὶ τῇ χινήσει αὐτὸν ϑερμαί- 

l4 γειν Te χαὶ διαχρίνειν τὸν ἀέρα tov ὑποχείμενον, ὄντα πρὸς τοῦτο εὐπαϑῇ. 
σ c ~ ἘΚ ~ Rees ὅτι δὲ ὑπὸ τῶν ἐν τῷ ἀέρι στερεῶν χινουμένων συντόμως τε χαὶ σφοδρῶς 15 

, Lf ΄ δ. ἴ la X arn ~ A me »ἊΞ ah σωμάτων πέφυχεν 6 ἀὴρ ϑερμαίνεσϑαί te xal ἐχπυροῦσϑαι, σημείῳ ἐχρή- 
~ 4 A Asn ~ ΄ 10 Gato τῷ πολλάχις τὰς μολιβδίδας τὰς ἐπὶ τῶν τοξευμάτων, ὅταν μετὰ 

4 δὰ , ~ , ~ σφοδρότητος τὸ βέλος πεμφϑῇ, τήχεσϑαι ὑπὸ τοῦ ἀέρος ἐχπυρουμένου 
ς \ ~ ~ ΄ ΠΡ τς ~ ΄ ὑπὸ τῆς σφοδρᾶς χινήσεως. ὑπὸ δὲ τοῦ ἡλίου xal τῆς τούτου χινήσεως 
μάλιστά φησι ϑερμαίνεσϑαι τὸν ἀέρα, ὅτι ταχεῖά τέ ἐστι χαὶ οὐ πόρρω 
τῶν ἐνταῦϑα σωμάτων, ὃ οὐδεμιᾷ τῶν ἄλλων χινήσεων ὑπάρχει. τὰ 

iS X A \ c Δι \ ἥλ wv = Pd 4 IAA Xt ~ a ae ὃ ϑ 9 15 μὲν γὰρ ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἄστρα ταχέα μέν, ἀλλὰ πολὺ τῶν ἐνταῦϑα 20 
ἀφεστῶτα" ἣ δὲ σελήνη οὖσα μετὰ τὸν ἥλιον χαὶ ἐγγυτέρω τῶν ἐνταῦϑα 
βραδύτερον χινεῖται ἢ ὥστε διαχρίνειν τε χαὶ ἐχπυροῦν τὸν ὑποχείμενον 
δὴ» "7 ᾿ L YC Sue \ een o ORS Ad a ἀέρα: ἀέρα d& λέγειν ἔϑος αὐτῷ xal τὸ ὑπέχχαυμα. ἣ δὲ τοῦ ἡλίου 
χίνησις ἄμφω ταῦτα ἔχει: διὸ 6 χατ᾽ αὐτόν τ vy 4 Ὁ >] vi SA DAY 

& χαι vm GAvToOYV aNp ast 

δὶ 
, ΄ "4 ~ \ 9 ΄ ~ > © , > NIN le 20 ϑερμαίνεταί te ἔτι μᾶλλον xat draxptvetar τῆς δὲ ϑερμότητος διαδιδομένης 

΄ X ) DEN \ ~ O 7 SPN ὧν ~ > ἘΠ “ ~ πάλιν εἰς τὸν pet αὐτὸν τὰ τῇδε ϑερμαίνεται. διὰ δὲ tod εἰπεῖν μάλιστα 90 
Ἰὰρ ἣ τοῦ στερεοῦ διαχρίνει χίνησις αὐτὸν gome χαὶ τὸ τοῦ ἡλίου 
σῶμα χαὶ τὸ τῶν ἄλλων ἄστρων στερεὸν λέγειν χαὶ διαφανὲς ὡς τὸν 

αἰϑέρα χαὶ τὰς σφαίρας - χαὶ γὰρ διὰ τῆς σελήνης ὁρῶμεν τὸν ἥλιον. μίαν 

25 μὲν οὖν ταύτην ἀποδίδωσιν αἰτίαν τῆς ἀπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμότητος, δευτέραν 
δὲ τὴν ὅτι τὸ περιέχον πῦρ τὸν ἀέρα (ἔστι γὰρ μετὰ τὸν ἀέρα ἣ τοῦ 
πυρὸς σφαῖρα, περιχεχυμένου τοῦ πυρὸς τῷ ἀέρι, ὃ ὑπέχκαυμα ἔϑος λέγειν 

ξὰ αὐτῷ) τοῦτο δὴ ὑπὸ τῆς ἐγχυχλίου τῶν ἄστρων χινήσεως πολλάχις διαχρί- 

γεταί τε χαὶ φέρεται βίᾳ χάτω, ἔνϑα ὁ ἀήρ, χαὶ φερόμενον ϑερμότητος αἴτιον 

80 αὐτῷ γίνεται. ὅτι δὲ τὸ χυχλοφοριχὸν σῶμα οὐχ ἔστι πῦρ, ἀπέδειξε μὲν ἐν 

τοῖς Περὶ οὐρανοῦ, χαὶ νῦν δὲ σημεῖον τοῦ μὴ εἶναι ἐκ πυρὸς αὐτὸ παρέχεται 
τὸ τὰς δοχούσας τῶν ἄστρων διαδρομὰς ἐχεῖ μὲν μὴ γίνεσϑαι, ὡς ἂν 
ἐχείνου τοῦ σώματος ἀπαϑοῦς ὄντος χαὶ μὴ δυναμένου ὑπὸ τῆς χινήσεως 
ἐχπυροῦσϑαι, ἐν δὲ τῷ On’ αὐτὸ σώματι, τῷ τοιαύτης ἤδη εἶναι φύσεως 40 

1 te om. a ὃ δὲ] δὴ a αἰσϑητιχὸν 1 ἡ δὲ] τῇ δὲ Ta 4 τὸ 
εἶναι ἐχόντων om. ἃ 5 ὃν τοιοῦτον τὶ coll. I 6 ὑπ᾽ αὐτοῦ om. 1 7 πρὸς 

τοῦτον | ἐμπαϑῇ Aa 8 χινουμένων ex γινομένων corr. W! 11 βέλους a 

12 δὲ om. I 14 οὐδεμία I 16 ἀφεστώτων AW, sed corr. A! 18 xat 

om. a 19 ἔχει] ποιεῖ I ὁ et ἀεὶ om. A 20 δὲ om. AWa 

21 τὰ τῇδε] ταύτη δὲ AWa 23 τῶν ἄστρων τῶν ἄλλων 1 24 αἰϑέρα --- ἥλιον] 

ἀέρα AWa μίαν ex μία corr. A 25. 26 δευτέραν αἰτίαν ἀποδίδωσι τὴν a 

21 λέγειν ἔϑος coll. AW: λέγει ἔϑος a 29 βίᾳ ἐπὶ ta χάτω AWa 29. 80 ἔνϑα 

- γίνεται] χαὶ χατὰ τὴν συνέχειαν τοῦ ἀέρος ϑερμαίνει AW eademque praeterquam quod 

τὸν ἀέρα habet a 30. 31 ἐν τοῖς Περὶ οὐρανοῦ] Α2 31 δὲ] μὲν AW τὸ μὴ 1 
34 ὑπ᾽ αὐτὸν I τῷ] χαὶ I ἤδη om. AW φύσεως εἶναι coll. a 

Comment. Arist. III 2. Alex. in Meteora. 2 
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τοῦτο, ὡς ἐξάπτεσϑαί τινα δύνασϑαι ἐν αὐτῷ xal ἐχπυροῦσϑαι. at γὰρ 

φαινόμεναι τῶν ἄστρων διαδρομαὶ διὰ τοιοῦτον πάϑος γίνονται, ὡς ὀλίγον 
προελϑὼν ἐρεῖ. τοῦ δὲ μὴ εἶναι ἐκ πυρὸς ἐχεῖνα τὰ σώματα σημεῖον παρέ- 
χεται χαὶ τὸ τὸν ἥλιον, ὃς μάλιστα δοχεῖ ϑερμὸς εἶναι, λευχὸν ἀλλὰ μὴ 
πυρώδη φαίνεσϑαι: μόνον γὰρ πυρώδης φαίνεται δυόμενός τε χαὶ ἀνατέλλων, 
ὅτι τότε διὰ τῆς περὶ τὴν γῆν παχείας ἀναϑυμιάσεως ὁρᾶται, διαρϑεὶς δὲ 45 

εἰς ὕψος χαὶ διὰ χαϑαρωτέρου τοῦ ἀέρος ὁρώμενος λευχὸς ἤδη φαίνεται. 
ἄνω δὲ τόπον εἶπεν ἀντὶ τοῦ τὸ ἄνω σῶμα. τὸ ὃξ ἀπορούμενον, πῶς τοῦ 

ἡλίου ἣ κίνησις ἐχπυροῖ τε χαὶ ϑερμαίνει τὸν ἀέρα τὸν οὐχ ἁπτόμενον 
αὐτοῦ, εἴ γε ἣ σφαῖρα, ἐν ἣ ἣ σελήνη, ὑπὸ τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν ἐστι; 

υέση τὴν ϑέσιν οὖσα τῆς ἡλιαχῆς σφαίρας χαὶ τοῦ παϑητοῦ σώματος, 
“Ἅν \ een) > 4 LA \ ie ug? ce ~N δ 5 “ὦ τς \ 

οὖσα xat αὐτὴ ἀπαϑής (γίνεται γὰρ ὃ ἥλιος xal ἢ τοῦδε χίνησις οὐ τοῦ ὑπὸ 5 
Ἁ ΄ ΄ V4 , 5 ἊΝ ~ > ~ ~ x Q7 

τὴν σελήνην ἁπτομένη σώματος, ἀλλὰ tod anatods) τοῦτο δὴ παραμυϑίας 

τυγχάνοι ἂν τῆσδε, ὅτι πολλὰ χαὶ τῶν παϑητῶν σωμάτων πολλάχις οὐδὲν 
ΌΣ \ ’ κι 3 , ~ ” \ , δ > ~ 5 

αὐτὰ πάσχοντα μηδὲν ἐμποδίζει [τοῦ] ἄλλοις τισὶ πάσχειν δι᾿ αὐτῶν. οὐ 
γὰρ πᾶν τὸ παϑητὸν ὑπὸ παντὸς ποιητιχοῦ πα ϑητόν: ἄλλα γὰρ On ἄλλων 76r 

πάσχειν πέφυχε. τὰ γοῦν ὑπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμότητος ἐξαπτόμενα 
διὰ τῶν δελίνων ἀγγείων ὕδατος ψυχροῦ πεπληρωμένων αὐτὰ μὲν πάσχει, εἴ 
ye ἐξάπτεται, χαὶ πάσχει or’ ἐχείνων" εἰ γοῦν ἐκποδὼν γένοιτο τὸ ἀγγεῖον, 

οὐχέτ᾽ ἐχεῖνα ἐξάπτεται: οὐ μὴν πάσχει tr χαὶ ϑερμαίνεται χαὶ τὸ ἐν τῷ 
ἀγγείῳ ὕδωρ. εἰ δὲ καὶ πάσχει, ἀλλ᾽ οὐχ ὥστε χαὶ ἐξάπτεσϑαι. ἀλλὰ 
χαὶ of σαγηνευταὶ γνωρίζειν φασίν, ὅταν ἔχωσιν ἐν τῇ σαγήνῃ vapxyy, τῶν 

ναρχῶν αὐτῶν τὰς χεῖρας, αἷς σύρουσι τὰ χαλώδια, οὐ δήπου χαὶ τῶν 

χαλωδίων τοῦτο τὸ πάϑος ὑπὸ τῆς νάρχης προπασχόντων. εἰ δὲ ταῦτα τὰ 

σώματα ὧν μὴ πάσχει παϑῶν, τούτων τοῖς μετ᾽ αὐτὰ διάχονα γίνεται, τί 

ϑαυμαστόν, εἰ χαὶ τὸ τῆς σεληνιαχῆς σφαίρας σῶμα μηδὲν ὑπὸ τῆς ἡλίου 

πάσχον χινήσεως τῷ πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῆς πεφυχότι σώματι διαδίδωσι τὸ 

an αὐτῆς ἐν αὐτῷ γίνεσθαι πεφυχὸς πάϑος; ἴσως δὲ οὐδὲ πάντῃ ἀπαϑὲς 

τὸ ϑεῖον σῶμα' οὔτε γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ [Περὶ οὐρανοῦ ἀπέδειξεν αὐτὸ 
ἀναλλοίωτον, χαίτοι προϑέμενος, ἀλλ᾽ ἀγένητον μὲν αὐτὸ χαὶ ἄφϑαρτον 10 

ἔδειξεν, ὁμοίως χαὶ ἀναυξές, ἀναλλοίωτον δὲ οὐχέϑ᾽ ὁμοίως ἀπέδειξεν, 
ὡς χαὶ ἐν τῷ εἰς αὐτὸ ὑπομνήματι ἐπεσημηνάμεϑα, ἔϑος τε αὐτῷ λέγειν 

τὸ ϑεῖον σῶμα ody ἁπλῶς ἀπαϑές, ἀλλὰ προστιϑέναι τὸ πάσης ϑνητῆς 

δυσχερείας: τῶν γὰρ τοιούτων παϑῶν ἀπαϑές. ἔστι δὲ ταῦτα τὰ πάϑη 
χατὰ τὴν xat εἶδος μεταβολὴν γινόμενα, ἧς μεταβολῆς xat παάϑους 90 

2 τοιοῦτον] τοῦτο τὸ ἃ 6 post ἀναϑυμιάσεως add. οὕτως AWa διαρϑεὶς] ἀρϑεὶς AWa 

7 χαϑαρωτάτου ἀέρος | 8, ὃ πῶς 7 τοῦ αἰϑερίου χίνησις I 10 εἴ τε 1 

11 post τῆς add. τε AWa 12 οὐ] ἡ A 15 οὐδὲν a ἐμποδίξζη AW 

τοῦ delevi ἄλλα τινὰ a δι᾿ αὐτόν W 11 ἀπὸ om. AWa τοῦ 
om. AW 18 ὑελίνων scripsi: beAtwy 1: ϑάλων AWa 19. 20 xat— ἐξάπτεται 

om. a: χαὶ --- ἐχείνων om. A 19 τὸ ἀγγεῖον] αἴτιον post lac. VIII litt. I 23 οὐ δή- 

mote A 25 πάσχη A peta ταῦτα AW 27 χινήσεως πάσχον a 

29 ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ οὐρανοῦ --- mpodeuevos] A ὃ p. 270414. 25sqq. 80 ἀγέννητον I 

32—34 ἔϑος τε --- δυσχερείας] cf. de caelo Β 1 p. 284414 
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\ ~ ~ , , ἀνεπίδεχτα τὰ ϑεῖα, οὐ μὴν διὰ τοῦτο καὶ ἅπαντος πάϑους. ἥ te γὰρ χίνησις 
΄ + 5 - Σ ΄ πάϑος τι, ἧς οὐχ ἀνεπίδεχτα- ἀλλὰ χαὶ εἰ τὸ φῶς ἀλλότριον λαμβάνειν 1 
, ar! is fe γ n Be 4 SN “ὦ ψ ρα Ὑ ἊΣ > 

πάσχειν Tt ἐστιν, ἣ σελήνη εἴη dv πάσχουσά τι ἀπὸ τοῦ ἡλίου, εἴ ye παρ 
2 , \ yee Sa, 2X st » ~ κἀν MAXI Wd ΄ 
ἐχείνου τὸ φῶς αὐτῇ. οὐδὲν οὖν ἄτοπον χαὶ ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου χινήσεως 

5 πάσχειν τι τὸ γειτνιῶν αὐτῇ τοῦ ϑείου σώματος, οὐ μὴν οὕτως πάσχειν 

ὥστε ἐχπυροῦσϑαι, ἀλλὰ dtaxovetodar διὰ τούτου τοῦ πάϑους τῷ ὑπ᾽ 
αὐτὸ σώματι, ὡς ϑερμαίνεσθϑαί τε αὐτὸ ὕπ᾽ αὐτῆς χαὶ ἐχπυροῦσϑαι: 
“ζ' 2 \ \, Van) MY ~ ~ > , \ , ἄλλως τε ἐπεὶ χαὶ ἧττον ἤδη τὸ σῶμα τοῦτο εἰλιχρινές τε χαὶ χαϑαρόν, 
Ὁ \ 2 , » ῷ) “» > ce \ \ \ ” \ 4 ΄ 

ὡς πρὸ ὀλίγου εἴρηχε δι᾿ ὧν εἶπεν “tO μὲν γὰρ ἄνω χαὶ μέχρι σελήνης 20 

10 ἕτερον εἶναι σῶμά φαμεν πυρός τε χαὶ ἀέρος, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ 
\ \ iy. ty \ 7 + >} fe AY iN) \ yv ye τὸ μὲν χαϑαρώτερον εἶναι, τὸ δ᾽ ἧττον εἰλιχρινές, χαὶ διαφορὰς ἔχειν, 

, & > \ \ ~ 

nal μάλιστα ἡ χαταλήγει πρὸς τὸν ἀέρα χαὶ πρὸς τὸν περὶ τὴν γῆν 
}) , ~ > ~ σὸν Cle ΄ 

χόσμον.᾽ ἐπεζήτησα, πῶς εἰ ἀπὸ τῆς τοῦ ἡλίου χινήσεως ἣ ϑερμότης 
2 a Siok 3 ~ ~ ~ ΄ \ ἐνταῦϑα, ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐν tats σχιαῖς ἢ ϑερμότης οὐχέτι ὁμοία, χαίτοι χαὶ 

; 
μοίως τῷ ἀνεπισχιάστῳ ὑπὸ τὴν τοῦ 

i“ » DD) v » ~ 

ἡλίου χίνησιν ὄντος. ἣ ἐπεὶ ἄλλος ἐξ ἄλλου ϑερμαίνεται τῇ συνεχείᾳ te 

Or sp 15 τοῦ ἐν tats τοιαύταις σχιαῖς ἀέρος 

25 =< o < oO a Φ on = a [0] χαὶ ἁφῇ. τὸ ἐπισχοτῆσαν ἅμα χαὶ τὴν συνέχειάν τε xal ἅ 
τὴν χατὰ τοῦτο τοῦ ϑερμαίνοντος ἀέρος" οὐχέτι γὰρ ὡς ἐπεσχοτισμένος 
δ ΄ leg A Ὁ, , ὯΝ >} {ae } >] X\ ΄ 14 , > 

ὁμοίως ἅπτεται, wh ἁπτόμενος δὲ οὐχέτ᾽ οὐδὲ ὁμοίως ϑερμός ἐστι. 

20 ρ. 84101 Τούτων δὲ διωρισμένων λέγωμεν διὰ τίνα αἰτίαν αἵ τε 
φλόγες αἱ καιόμεναι φαίνονται. 

> > FS 4 =~ \ ΄ ey | Le ~ ¢ - δ Εἰπὼν περί te τοῦ μεταξὺ σώματος, ὃν ἀέρα χαλοῦμεν, ὁποῖόν τι τὴν 40 
φύσιν ἐστίν, εἰπὼν δὲ χαὶ περὶ τῆς ἀπὸ τῶν οὐρανίων χαὶ τῆς ἐχίνων 

΄ ΄ > ~ > ~¢ 1a Ἢ 7 8) > Mice 

χινήσεως γινομένης ἐν τοῖς ἐνταῦϑα ϑερμότητος (χρήσιμα yap ἣν ταῦτα 
25 διορισϑέντα αὐτῷ πρὸς τὴν τῶν προχειμένων ζήτησιν, ἣν δὲ ἢ πρόϑεσις 

αὐτῷ τὰς αἰτίας ἀποδοῦναι τῶν ἐν τοῖς μετεώροις συνισταμένων), ἐπὶ 

τὸν περὶ τούτων λόγον μέτεισι, χαὶ ζητεῖ περὶ πρώτων τῶν συνισταμένων 

φασμάτων ἐν τῷ μετὰ σελήνην σώματι, ὅπερ ἐστὶ τὸ χαλούμενον ὑπέχ- 

χαυμα. πάντα μὲν οὖν τὰ ἐν ἐχείνῳ συνιστάμενα, περὶ ὧν προτίϑεται, 4 
΄ , ΄ 5 ἈΝ Ἁ \ Poa id Qi 

30 τὰ αὐτὰ χατά τε τὸ ὑποχείμενόν ἐστι xal χατὰ THY ποιητιχὴν αἰτίαν, ἢ δὲ 
~ ~ Ὁ / \ mois 

διαφορὰ αὐτῶν χατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον, ὡς ual αὐτὸς λέγει, χαὶ xara 
΄ a ΓΑ > > fad \ ey Deh VS ΤΆ 

τὰ σχήματα τε χαὶ τὰς χινήσεις, ἀφ’ ὧν αὐτοῖς xal τὰ ὀνόματα. ἀρχὴν 
΄ , ~ 7 > az 

δὲ χαὶ αἰτίαν τούτων ὧν χατηριϑμήσατο χαὶ πάντων τῶν τοιούτων ἀποόί- 

δωσι ταύτην: ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἄλλων σωμάτων τῶν ϑερμαινομένων ἀτμοί 
΄ v4 >. > ~ ~ GN CNA δ 

35 τινες χαὶ ἀναϑυμιάσεις γίνονται, οὕτω δὲ χαὶ ἀπὸ τῆς γῆς ὑπὸ τοῦ ἡλίου 50 

1 ἀνένδεχτα 1 παντὸς AWa 2 λαμβάνειν ἀλλότριον coll. AWa 5 πάσχον 

bis AWa αὐτῇ! αὐτῷ AWa 6 ἀλλὰ om. AWa τὸ πάϑος a 9. ὀλίγου] 

34066 13 post ϑερμότης add. ἡ AWa 14. 15 ἀπ᾽ αὐτοῦ --- τοιαύταις] γίνεται ἡ 

(ἢ A) ἀπὸ τοῦ ἐν ταῖς τοιαύταις AW: γίνεται, οὐχ ὁμοίως ἐστὶν ἡ θερμότης τοῦ ἐν ταῖς ἃ 

18 οὐκέτι δὲ ὁ ἐπεσχοτημένος AWa 24 χινήσεως om. | ἐν τοῖς] τῆς A 

ϑερμότης ἃ 91 ζητεῖ πρῶτον περὶ πρώτων τῶν AW: ζητεῖ πρῶτον περὶ τῶν ἃ 

28 post μετὰ add. τὴν ΑΝ ἃ 81 χατά te τὸ AWa 32 te om AWa 

post ὀνόματα ex Arist. add. ἀρχὴ δὲ ἐστὶ χαὶ τούτων καὶ πολλῶν ἄλλων ἥδε Wa 
Q% 



20 ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM A 4 [Arist. p. 3411] 

ϑερμαινομένης (ὅπως δὲ ϑερμαίνεται, προείρηται) ἀναϑυμίασίς τις γίνεται. 

ἀλλὰ αὕτη ἢ ἀναθυμίασις οὐχ ἁπλῇ ἐστιν, ὡς φαίνεται, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀπὸ 

δύο φύσεων χαὶ διαφόρων γίνεται, διττὴ καὶ αὐτὴ χαὶ διάφορος. γίνεται 

δὲ ἔχ τε τοῦ περὶ τὴν γῆν ὑγροῦ xal an’ αὐτῆς τῆς γῆς οὔσης ξηρᾶς. 

5 τὴν μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ ὑγροῦ γινομένην ἀναϑυμίασιν ἀνάγκη δγροτέραν 

εἶναι, τὴν δ᾽ ἀπὸ τοῦ ξηροῦ ξηροτέραν. χαλεῖται ὃὲ ἢ μὲν ὑγρὰ ἀτμίς, ἢ 

δὲ ξηροτέρα χαπνώδης τε καὶ | μᾶλλον πνευματῴδης, ἄμφω δὲ ϑερμότητος τὸν 

μετέχουσαι, τῷ διὰ ϑερμότητα γίνεσϑαι. τούτων δὲ τὴν μὲν ξηροτέραν 

τε χαὶ χαπνώδη ἐπιπολάζειν διὰ χουφότητά τε χαὶ Depudtyta τὸ γὰρ 

10 ξηρὸν ϑερμότητα προσλαβὸν χοῦφον’' τοιαύτη γὰρ ἢ τοῦ πυρὸς φύσις" τὴν 

δὲ ὑγροτέραν τε χαὶ ὑδατώδη ὑφίστασϑαι διὰ βαρύτητα. γίνεται μὲν γὰρ 

τὸ δγρὸν ϑερμότητα προσλαβὸν ἀήρ, ἔχει δέ τι χαὶ βάρος ὁ ἀήρ. διὰ δὲ ὅ 

τὴν διττὴν ταύτην ἀναϑυμίασιν χαὶ τὴν προειρημένην τάξιν αὐτῆς φησιν 

οὕτως διαχεχοσμῆσϑαί τε καὶ τετάχϑαι τὸ πέριξ, τουτέστι τὸ περὶ τὴν γῆν 

15 σῶμα τὸ γενητὸν δηλονότι. χαὶ λέγει τὴν τάξιν αὐτοῦ: πρῶτον μὲν γὰρ 

ὑπὸ τὴν ἐγχύχλιον φοράν, τουτέστι τὸ χυχλοφοριχόν τε χαὶ ϑεῖον 

σῶμα, ἔστι σῶμα τὸ ξηρόν τε χαὶ ϑερμόν, ofa ἣν ἢ ἑτέρα τῶν ἀπὸ γῆς 

αἰρομένων ἀναϑυμιάσεων διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμότητα, ἢ ἐπιπολάζουσα, 
ὃ χοινῶς, φησίν, ὀνομάζομεν πῦρ, χαὶ ἀπό τινος ἑνὸς τῶν ὑπὸ ταύτην τὴν 10 

20 ἀναϑυμίασιν πᾶσαν τὴν τοιαύτην ἀναϑυμίασιν ὀνομάζοντες οὕτως" οὐ γὰρ 
πᾶσα ἢ χαπνώδης ἀναϑυμίασις πῦρ’ αὐτὸς μέντοι ὄνομα αὐτῇ τίϑεται χαὶ 
λέγει αὐτὴν ὑπέχχαυμα. xal τὴν αἰτίαν τοῦ ὀνόματος ἀπέδωχεν, ὅτι 
μάλιστα τῶν ἄλλων σωμάτων τὸ τοιοῦτον ἐχχαίεσϑαι πέφυχε χαὶ πῦρ τε 
χαὶ φλὸξ γίνεται. [τὸ ἀνώνυμον γὰρ τὸ χοινὸν τὸ ἐπὶ πάσης τῆς 
χαπνώδους διαχρίσεως εἶπε διὰ τὸν χαπνόν: οὐ πᾶσα μὲν γὰρ ἣ 
τοιαύτη διάχρισις χαπνός, ἡμεῖς δὲ διὰ τὸ μὴ χεῖσϑαι ὄνομα χοινὸν τῇ 1 

τοιαύτῃ ἀναϑυμιάσει χαπνῴώδη χαλοῦμεν αὐτήν. μετὰ δὲ τοῦτο τὸ σῶμα 
χαὶ ὑπὸ τοῦτό φησιν εἶναι τὸν ἀέρα, ἥτις ἐστὶν ὑγρά τε χαὶ ϑερμὴ 
φύσις ἣ ἕτέρα τῶν ἀναϑυμιάσεων. det δέ, φησί, νοῆσαι τὴν χαπνώδη 

80 ἀναϑυμίασιν, ἣν ὑπέχχαυμα λέγομεν, τὴν ξηράν τε χαὶ ϑερμὴν ἐσχάτην 

περιχεῖσϑαί τε καὶ περιτετάσϑαι τῇ σφαίρᾳ τῇ περὶ τὴν γῆν, ἥτις ἐστὶ τὸ 

ἐν γενέσει τε χαὶ φϑορᾷ σῶμα πᾶν, ὥστε μιχρᾶς χινήσεως τυχὸν ἐχχαίεσϑαι 
πολλάχις, ὅπερ ὁρῶμεν χαὶ τὸν χαπνὸν πάσχοντα. ἔστι γὰρ ἣ φλὸξ 90 

τῷ σι 

1 post προείρηται add. ἐχ ϑερμότητος δὲ I ὃ διαφόρων γίνονται I χαὶ αὕτη 
AWa γίνεται (post διάφορος) corr. ex γίνονται I 4 ἔχ] ἀπό AWa τε 

om. A 7 δὲ post ἄμφω om. AWa 10 ξηρὸν ϑερμότητα scripsi coll. v. 12: 

ξηρὸν ϑερμὸν AWa: ϑερμὸν ξηρὰν ϑερμότητα 1 12 προσλαβὸν ex corr. A 

βάρους AWa 15 δῆλον a 17 ϑερμόν te καὶ ξηρόν AWa 19 πῦρ] ὑπέχ- 

χαυμα 13 ὑπ᾽ αὐτὴν I 21 αὐτῆς ἐχτίϑεται ἃ 22 post ὅτι add. γὰρ 

AW 23 τῶν ἄλλων σωμάτων μάλιστα coll. AWa 24 τὸ ἀνώνυμον --- αὐτήν 
(27) non videntur Alexandri esse: om. I: ante τὸ add. 7 ἃ 25 διαχρίσεως] δια- 

φορᾶς 20 ἡμᾶς ἃ 29 7 om. I νοῆσαι om. 1 30 ὑπέχχαυμα]) 

χαπνώδη I 32 ὥστε] ὡς IW 33 ὅπερ] ὥσπερ AWa ἡ γὰρ φλόξ 

ἐστι coll. ΤΥ post φλὸξ add. ἡ W 
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πνεύματος ξηροῦ ζέσις, ὡς ἂν εἰ εἶπεν H γὰρ φλόξ ἐστι χαπνὸς χαιό- 
μενος. πρότερον μὲν οὖν εἶπε τὴν φλόγα εἶναι ζέσιν πυρός, χοινῶς 

Estoy τὴν ξηράν te χαὶ eco ἀναθυμίασιν πῦρ, νῦν δὲ πνεύματος 

ae ξηροῦ ζέσιν λέγει, ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν ὑπεχχαύματος: ὑπέχχαυμα 
5 γὰρ ἣ τοιαύτη φύσις. 

A , ~ ~ Ἁ \ lA δὶ 

Τὸ τοίνυν τοιοῦτον σῶμα τὸ μετὰ σελήνην μὲν τεταγμένον, ἔσχατον 
a x δὲ τῇ σφαίρᾳ τῇ περὶ τὴν γῆν περιτεταμένον, xa? ὃ ἂν μάλιστα τὴν 

πρὸς τὸ ἐξαφϑῆναι ἐπιτηδειότητά te χαὶ σύστασιν ἔχῃ, χατὰ τοῦτο ὑπὸ τῆς 
τοῦ χυχλοφοριχοῦ χινήσεως ἐξάπτεται χινούμενον. χαὶ ἣ μὲν φύσις χαὶ 

10 αἰτία αὕτη τῶν ἐν ἐχείνῳ τῷ σώματι συνισταμένων φασμάτων, ἢ δὲ δια- 8ῦ 

φορὰ αὐτῶν, xa’ ἣν ἀλλήλων διαφέροντα διαφέρουσιν ὀνόμασι χαλεῖται, 
γίνεται παρὰ τὴν τοῦ πρὸς ἔξαψιν ἐπιτηδείως ἔχοντος σώματος ἢ ϑέσιν ἣ 

πλῆϑος. ἂν μὲν γὰρ τὸ ὑπέχχαυμα τοῦτο χαὶ πλάτος χαὶ μῆχος ἔχῃ 
ἐξαφϑέν, φαίνεται χαιομένη φλὸξ παραπλησίως γινομένη ταῖς ἐν ταῖς ἀρού- 

15 pats ἐξαπτομέναις χαλάμαις: dv 6& τὸ ἐξαπτόμενον τοῦτο ὑπέχχαυμα 

μῆχος μὲν ἔχῃ, μηχέτι δὲ χαὶ πλάτος ἴσον, τότε τὰ ἐξαπτόμενα ἐχ τού- 
τοῦ χαλεῖται 7 δαλοὶ ἢ αἶγες ἢ ἀστέρες of χαλούμενο: διάσσοντες. ὧν 40 

λέγει τὴν ᾿ππηραν 16 ὅταν γὰρ πλέον μὲν ἢ τὸ ὑπέχχαυμα χατὰ τὸ τος 

ἔλαττον δὲ χατὰ τὸ πλάτος, χαιόμενον δὲ χατὰ τὰ πλάγια eur ΠῚ εις 

20 τινὰς χαὶ ἐχδρομὰς τῆς ἐξάψεως ποιῆται μὴ xa? αὗτάς, ἀλλὰ συνημμένας 
τῷ ὅλῳ τῷ καιομένῳ σώματι, ὡς δοχεῖν ἐχεῖνο ἀποσπινθηρίζειν, ais τὸ 

τοιοῦτον χαλεῖται᾽ ὅταν δὲ μόνον ἐπὶ τὸ μῆχος ἡ ἐξημμένον, μηχέτι 
δὲ χαὶ ἀποσπινθηρίζον, δαλός. ἐὰν δὲ μὴ ἕν χαὶ συνεχὲς τὸ μῆχος 
τοῦ ὑπεχχαύματος ἢ, ἀλλὰ δπστήματα ἔχον, ἃ διαστήματα ἔχ 

25 τινα ἀναϑυμίασιν ἐπιτήδειον πρὸς τὸ ἐχχαυϑῆναι χαὶ αὐτήν, ἔχῃ 
ὑπεχχαύματα τὰ προειρημένα ἀφεστῶτα ἀπ᾿ ἀλλήλων χαὶ βάϑος χαὶ 
πλάτος ἴσον τῷ μήχει, τότε γίνονται οἱ δοχοῦντες δὰ, ἊΣ διάσσειν. ὅταν 
yap ἣ ey χειμένη τῶν τοιούτων συστάσεων ὑπὸ τῆς χινήσεως ἐχχαυϑή, 
ταχέως τὸ mp διὰ τῆς μεταξὺ τῆς ἘΠ: Ὲ he Ora ἐπὶ i duckie 

30 χείμενον ὑπέχχαυμα διαδίδοται χαὶ ἀπὸ τούτου πάλιν ὁμοίως € ; 

αὐτό: χαὶ τοῦτο ποιεῖ, ἕως ἂν ἐπέλϑῃ πάντα τὰ χατὰ τὸν προειρημένον 
τρόπον ἐφεξῆς ἀλλήλοις συνεστῶτα ὑπεχχαύματα. χαὶ φαίνεται τὸ πῦρ τὸ 
αὐτὸ τὴν ἀρχὴν ἄνωϑεν φερόμενον ἢ ῥιπτούμενον διὰ τὴν ταχεῖαν διάδοσιν. 

2 εἶπε --- εἶναι] τὴν φλόγα εἶπε AWa 4 ὡς ἂν εἰ et ὑπεχκαύματος om. 1 6 To] 

ὃν AWa μὲν om. 1 7 τῆς σφαίρας τῆς περὶ τὴν γῆν I τεταγμένον 1 

(Υ supra vers. I*) 8 te om. I ἔχει AWa 9 post χινούμενον add. 

ex Arist. διαφέρει δὲ ἤδη κατὰ τὴν τοῦ ὑπεχχαύματος ϑέσιν ἢ τὸ πλῆϑος AWa 10 

φαντασμάτων AWa 12 πρὸς] πυρὸς AWa ante σώματος add. τοῦ a ἢ κατὰ 

ϑέσιν ἃ 14 γινόμενον AWa 10 ἔχει 1 19 xatdpevor A 20 τινὰς] 

τε AWa, sed post ἐχδρομὰς add. τινας ποιεῖται a 22 ἢ] τί 1 23 δὲ post 

μηχέτι om. A ἀποσπινϑηρίζη AWa 25 τινα] thy AWa zat ante αὐτὴν 

om. 1 ἔχει 1 χαὶ ante τὰ om. AWa 26 post προειρημένα add. τὰ AWa 

29 τῆς post μεταξὺ om. a 30 χαὶ om. A 31 τὸν] ὃν a εἰρημένον 1 

33 post αὐτὸ add. τὸ AWa 
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> 

ὶ τῶν λύχνων, ὅταν 6 μὲν χαίηται, ἄλλος δὲ ἀποσβεσϑεὶς εὐϑὺς 

ὅποτεϑῇ αὐτῷ, ἢ ἀπὸ τοῦ ἐσβεσμένου νεωστὶ ἀναφερομένη ἀναϑυμίασις ἐπὶ 

τὴν τοῦ χαιομένου atte ag θεῖσα xa) ὃ ἐπλησίασεν αὐτῇ ἐξάπτει τὸν 

ὑποχείμ, Ξ νον λύχνον, ἐξαπτομένης τῆς ἐφεξῆς ἀναθυμιάσεως τῇ πρώτῃ 77 

πὸ τῆς τοῦ χαιομένου λύχνου φλογὸς ἕως τῆς τοῦ λύχνου ϑρυαλ- 

λίδος, ἀφ ἧς ἢ, ἀναϑυμίασις, φαίνεται 68 οὐ διαδιδόμενον τὸ πῦρ ἄλλου 

ἐξ ἄλλου ἁπτομένου, ἀλλὰ τὸ πρῶτον ἁφϑὲν φερόμενον, οὕτως ὑπολαμβάνειν 

χρὴ χαὶ ἐπὶ τῶν διάσσειν χαὶ aoe δοχούντων ἀστέρων χίνεσϑαι, ἄλλου 

ἐξ ἄλλου ἤτοι μετ᾽ ἄλλο ταχέως ἐξαπτομένου διὰ τὴν πρὸς τοῦτο ἐπιτη- 5 

10 δειότητα τῆς Duo eral | ὕλης. 
“Οτὲ μὲν οὖν οὕτως ena γίνεσϑαι τοὺς καλουμένους διάσσοντας ἀστέρας, 

ὑπὸ τῆς χινήσεως τῶν pee ΕΣ σωμάτων ἐξαπτομένου τοῦ ὑποχειμένου 

αὐτοῖς ὑπεχχαύματος χαὶ τὸ ἐφεξῆς ἐξάπτοντος, ὁτὲ δὲ 2x τοῦ συνιστα- 

μένου ἀέρος διὰ ψῦξιν, ὃς ὑπὸ τὸ ὑπέκχαυμα τὴν ϑέσιν ἔχει, τὸ ἐναπει- 
15 λημμένον ἐν αὐτῷ ϑερμὸν περιστελλόμενον ὑπὸ τοῦ περιέχοντος αὐτὸ ἀέρος 

ψυχομένου χαὶ εἰς ἕν ἀϑροιζόμενον ἐξαφϑὲν ἐξεϑλίβη μετὰ βίας χαὶ φέρε- 30 

ται ὥσπερ τὰ ἐχπυρηνιζόμενα ῥιπτούμενον, τὸ αὐτὸ μένον πῦρ ἀλλ᾽ οὐ τὸ 
ἐφεξῆς ἐξάπτον: ἀμφοτέρως γὰρ αὐτῷ δοχοῦσιν of διάσσειν δοχοῦντες 
ἀστέρες γίνεϑαι. τοῦτο μέντοι τὸ ἐχχρίσει γινόμενον πῦρ πολλάχις εἰς τὸ 

90 χάτω μέρος ϑλιβὲν χαὶ εἰς γῆν χαὶ εἰς ϑάλασσαν χαταφέρεται αἰϑρίας οὔσης 
χαὶ νύχτωρ χαὶ μετ᾽ ἡμέραν. τότε ὃὲ φέρεται χάτω, ὅταν ἀπὸ tod ἄνωϑεν 
μέρους ἣ τοῦ ἀέρος πύχνωσίς τε χαὶ ψῦξις ἀρξαμένη τὸ ἐναπειλημμένον 
ἐν αὐτῷ ϑερμὸν εἰς τὸ χάτω μέρος ἀπώσηται. διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ ὃ χεραυνὸς 2% 

πῦρ ὧν εἰς τὸ χάτω φέρεται, διὰ τὴν βίαιον ἔχϑλιψιν, ἐπεὶ τῷ γε πυρὶ 

25 χατὰ φύσιν ἣ εἰς τὸ ἄνω φορά. ὅσα μὲν οὖν ἐν τῷ ἀνωτέρω σώματι, 
ἐν ᾧ τὸ ὑπέχχαυμα, φάσματα διαᾳσσόντων γίνεται, τῷ ἐξάπτεσϑαι γίνεται, 
> ἐχχαιομένης τῆς ἀναϑυμιάσεως χαὶ χατὰ τὸ ἑξῆς διαδιδομένης, ὡς εἴρηται" 

- 2 ἐ ΕΑ ἈΝ ΤῸ irs ΤΣ ΩΝ RA ΤῸ Meee ae ΤΣ wn tae ~ ari gene eee ὅσα ὃὲ ἐν TH χατωτέρω, evda 6 ἀήρ, τῇ ἐχχρίσει, τῷ ψυχομένης τῆς 
ὑγρᾶς ἀναϑυμιάσεως, ἐξ αὐτῆς γίνεσϑαι τὴν ἔχχρισιν. ὡς δ᾽ ἂν ἔχῃ 
Que ernie: = ᾿ς 5 \ ! 4 b) Q / is] a Late i 

30 ϑέσεως ἢ πυχνουμένη τε χαὶ ψυχομένη ἀναϑυμίασις καὶ ἐφ’ ἃ τετραυμένη ἢ. 
ἐπὶ ταῦτα χαὶ φέρεται τὸ ἐχχρινόμενον ἐξ αὐτῆς πῦρ. ἢἣ γὰρ εἰς τὸ ἄνω 40 

ἢ ἔχχρισις αὐτοῦ γίνεται, ἂν χάτωϑεν ἣ πύχνωσις, 7 εἰς τὰ πλάγια, ἂν ἐπὶ 
ταῦτα συννεύῃ, ἣ χάτω, ἂν ἄνωϑεν ἢ ἀρχὴ γίνηται τῆς πυχνώσεως. τὰ 

3 αὐτὴ W 5 φλογὸς ἕως] φλογώσεως 1 6 διαδόμενον 1 6. 7 ἄλλο ἐξ 

ἄλλου ἃ 7 ἐξαπτόμενον Wa τὸ om. 1 8 ἀστέρων om. A 9 ἐξ ἄλλου 

ἤτοι om. AW μετ᾽ ἄλλου I 11 τότε μὲν οὕτως 1 19 αὐτῆς 1 

ὅτε IW 13. 14 ἀνισταμένου A 14.15 et 22 ἐναπηλειμμένον I 15. περι- 

στελλόμενον θερμὸν I! αὐτῷ Wa 10 ψυχόμενον AWa 11 τὰ-- πῦρ] 

τὸ ἐχπυρηνιζόμενον ῥιπτούμενον δὲ γίνεται τὸ πῦρ I 18 δοχοῦντας AWa 19 τὸ 

τῇ ἐχχρίσει γεννώμενον. AWa 20 χαὶ εἰς γῆν om. I γῆς ἃ εἰς τὴν 

ϑάλατταν 1 καταφέρεσθαι AW 21 ὑπὸ AW 22 ἀρξάμενον 1 23 γὰρ] 

δὲ 25 ἀνωτάτω a 26 τῷ ἐξάπτεσϑαι γίνεται om. 1 28 ἐχχρίσει to I 

29 ἔχει a 30 te om. 1 boywpevy W 31 γὰρ ἐπὶ τὸ a νἀ ἢ 

post ἄνω om. | ante ἢ add. 4 a 3d γίνηται scripsi: γίνεται libri 
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~ \ > \ , ΄ - ΄ ε 

πλεῖστα δὲ εἰς τὸ πλαάγιόν φησι φέρεσθαι τῶν εἰς τὸ χάτω ῥιπτουμένων, 

διὰ τὸ δύο ἅμα αὐτὰ φέρεσϑαι φοράς, τὴ ἐν εἰς τὸ ὦ ἥ ὑτοῖ μα αὐτὰ φέρεσθαι φοράς, τὴν μὲν εἰς τὸ ἄνω, ἥτις αὐτοῖς 
> \ , x SY 2, Nie aya ig! i“ \ \ \ ~ 

ἐστι χατὰ φύσιν, thy δὲ εἰς τὸ χάτω, ἣν βίᾳ διὰ τὴν ἔχϑλιψιν τὴν ἐπὶ τοῦτο 

φέρεται. ἔστι δὲ ἣ εἰς τὸ πλάγιον Ex τε τῆς ἄνω χαὶ τῆς χάτω μεμιγ- 
5 μένη" τοῦτο δὲ τίνεται, ὅταν μηδετέρα πάντῃ ἐπιχρατῇ" οὕτω γὰρ χαὶ 45 

ἢ μῖξίς τε χαὶ ἣ χρᾶσις τῶν σωμάτων γίνεται. ἀπείχασε δὲ τὴν εἰς τὸ 
πλάγιον φορὰν διαμέτρῳ" πλαγιαι γὰρ at ἐν τοῖς τετραγώνοις χωρίοις διά- 
ustpot. ταύτην αἰτίαν φησὶν εἶναι τοῦ χαὶ τῶν διαϑεόντων ἀστέρων τοὺς 
πλείστους πλαγίαν φαίνεσϑαι χινουμένους. πάντων δὲ τῶν τοιούτων αἰτίαν 

10 φησὶν εἶναι ὡς μὲν ὕλην τὴν ἀναϑυμίασιν (αὕτη γὰρ ἣ ἐξαπτομένη) ὡς 

δὲ χινοῦν τε χαὶ ποιοῦν ὁτὲ μὲν τὴν χίνησιν τῶν ἐγχυχλίων σωμάτων 

(ὑπὸ ταύτης γὰρ τὰ ἐν τῷ ὑπεχχαύματι ἐξάπτεται) GtE δὲ τὴν τοῦ ἀέρος 50 
ψῦξιν. τοῦ δὲ χάτω σελήνης γίνεσϑαι τὰς τοιαύτας συστάσεις τε χαὶ δια- 
δρομὰς σημείῳ ἐχρήσατο τῇ φαινομένῃ αὐτῶν ταχυτῆτι ἐν τῇ διαδρομῇ" 

15 ὡς γὰρ τὰ by” ἡμῶν ῥιπτούμενα διὰ τὴν ἐγγύτητα ϑᾶττον ἡμῖν δοχεῖ 

χινεῖσϑαι τῶν ἄστρων, οὐδ ἐγγὺς ἐχείνοις ὁμοίῳ χρώμενα τάχει, οὕτως 

χαὶ of διάττειν λεγόμενοι ϑᾶττον ἡμῖν φαίνονται τῶν ἄστρων χινούμενοι 

διὰ τὴν ἐγγύτητα. 

p.342234 Φαίνεται δέ ποτε συνιστάμενα νύχτωρ αἰϑρίας οὔσης 

20 πολλὰ φάσματα ἐν τῷ οὐρανῷ, οἷον χάσματά τε καὶ βόϑυνοι. | 

Φάσματά φησι φαίνεσϑαι πολλάχις νύχτωρ πολλὰ χαὶ ἄλλοτε ἀλλοῖα τῶν 

ἐν τῷ οὐρανῷ συνιστάμενα, ἃ τίνα τέ ἐστι λέγει χαὶ τὴν αἰτίαν τῆς φαντα- 

σίας αὐτῶν ἀποδίδωσι. τὰ μὲν οὖν πρῶτα, περὶ ὧν τὸν λόγον πεποίηται, 10 
/ 
eYvYEL οὐχ ἦν φάσματα: ὁποῖα yap ἦν, ἑωρᾶτο" περὶ ὃὲ ὧν νῦν λέγει, ταῦτα φάσ- 

95 pata: ἀλλοῖα γὰρ ὄντα τὴν σύστασιν ἀλλοίαν ἡμῖν φαντασίαν ἀποτελεῖ 

χατά τε τὰ χρώματα χαὶ τὰ σχήματα. ἣ χἀχεῖνα φάσματα: οὐδὲ γὰρ αὐτὰ 

ὁποῖά ἐστι χαὶ φαίνεται πάντῃ. φησὶ δὴ χαὶ τούτων, τῶν τε χασμάτων 
\ ΄ \ yy: 3 4 > ~ 5 ~ / \ oN 

χαὶ βοϑύνων χαὶ ἄλλοτε ἀλλοίων ἐν τῷ οὐρανῷ φαινομένων, τὴν αὐτὴν 

αἰτίαν εἶναι. χειμένου γὰρ τοῦ τὸν ἄνω ἀέρα, τουτέστι τὸ ὑπέχχαυμα ἐχ- 

80 πυροῦσϑαι, χαὶ τὴν ἐχπύρωσιν αὐτοῦ ποτὲ μὲν φλογὶ ἐοιχέναι χαιομένῃ; 

2 φέρεσϑαι αὐτὰ coll. AWa τὰ ἄνω AWa αὐτῆς 1 ὃ τούτῳ ALW 

4 fort. ἔστι γὰρ 5 μηδέτερα Al πάντῃ} πάντα a 

om. AWa 7 φορὰν] φοβερὰν W 8 διαττόντων | 9 δὲ] δὴ AW 

11 χινοῦντας xai ποιοῦντας I 13 post ψῦξιν add. ex Arist. πάντα δὲ ταῦτα χάτω 

σελήνης γίνεται AW τοῦ δὲ] πάντα δὲ ταῦτα ἃ δὲ om. | post ytveotat 

add. ἤτοι a 16 ante τάχει add. τῷ a 17 φαίνεται Aa 19 post νύχτωρ 

add. xat W οὔσης om. W Arist. F 20 χαὶ om. a 92 ἃ τίνα τέ ἐστι 

scripsi: ἅτινα τί τέ ἐστι AWa: daw’ ἄττα I 24 ὧν δὲ coll. AWa νῦν om. | 

ἀλλοίων φαντασίαν ἡμῖν ἀποστέλλει AWa 26 αὐτὰ] ταῦτα 

28 χαὶ ἄλλοτε] exspectas τῶν 

6 ἡ ante χρᾶσις 

25 τὴν om. A 

AWa 27. 28 τῶν τε-- φαινομένων om. | 

ἄλλοτε post ἀλλοίων add. τῶν ἃ 

ἄνω 1 ἀέρει ἃ 

29 χειμένου --- τὸν ἄνω] χινούμενον γὰρ τὸν 
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ποτὲ δὲ δαλοῖς ee euey ars 7 ἄστροιο; χαϑὰ προείρηται, οὐδὲν ἄτοπον τοιού- 15 

των ἐξάψεων ἐν αὐτῷ γινομένων καὶ φαίνεσθαι χρ ματι δεῖν αὐτὸν 

παντοδαπὰ χρώματα. χαὶ λέγει, πῶς" διά τε γὰρ πυχνοτέρου ἀέρος δια- 

φαινόμενον φῶς τὸ ἐχ τοῦ πυρὸς παντοδαπῶν χρωμάτων φαντασίαν ποιεῖ. 

5 ἢ γὰρ διὰ μᾶλλον πεπυχνωμένου ὀλίγον φῶς ὑποφαινόμενον ἢ δι᾿ ἔλαττον 

πυχνοῦ πλέον διαφορὰς χρωμάτων χαὶ ὥσπερ μῖξιν ποιεῖ. ἀλλὰ χαὶ ἀνα- 

χλάσεις ὁ ἀὴρ δεχυμενος παντοδαπὰς χρῳρᾶτων ὑῶν τς παρέχεται. 30 

ἀπὸ Ἰὰρ τοῦ παχυτέρου χαὶ σύστασιν ἔ evens ἀέρος ἐπί τι τῶν φωτίζειν 

πεφυχύτων ἢ ὄψις ἀναχλωμένη χατὰ τὴν ποιὰν τούτων ἢ σύστασιν ἢ σχέσιν 

10 διαφόρων ποιεῖ φαντασίαν χρωμάτων. μάλιστα δὲ λέγει φοινικοῦ χαὶ πορ- 

gost χρώματος φαντασίας γίνεσϑαι ἔχ τε τῶν om patie) τῶν ἐν τῷ 

ἀέρι γινομένων χαὶ ἐχ τῶν ἀναχλάσεων: ταῦτα iP τὰ Ἄρη σευ τως: 

ἐχ τοῦ πυρώδους χαὶ τοῦ λευχοῦ τῷ μέλανι μιγνυμένων φαΐνεταν eee 

εἰπὼν δὲ μιγνυμένων, πῶς μιγνυμένων προσέϑηχε᾽ χατὰ γὰρ τὰς ἐπιπρο- 

15 σϑήσεις ἢ μῖξις αὐτῶν γίνεται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τῶν μιγνυμένων φαρμάχων. 2% 

ἀνίσχοντα γοῦν τὰ ἄστρα καὶ πάλιν δυόμενα, ἂν ἢ καῦμα, φοινιχᾶ φαίνε- 

ται" διὰ γὰρ τοῦ ἀέρος πεπυχνωμένου χαὶ οὐχ δμοίως ὄντος BPR see τὰ 

ἄστρα λευχὰ ὄντα φοινιχᾶ φαίνεται, υαἱγνομένου τοῦ περὶ τὸν ἀέρά μέλανος 

τῇ τῶν ἄστρων λευχότητι" ὁμοίως χἂν διὰ χαπνοῦ βλέπει: χαὶ οὕτως μὲν 

90 Ἰίνεται τῇ ἐπιπροσϑήσει ἢ μῖξις αὐτῶν. ὁμοίως δέ φησι χαὶ τῇ ἀναχλά- 

ot τῇ ἀπὸ τοῦ ἀέρος γίνεσϑαι φαντασίας ποικίλων χρωμάτων: ὅταν γὰρ 

τὸ ἔνοπτρον ἢ τοιοῦτον, ὥστε μὴ τὸ σχῆμα τοῦ δι’ αὐτοῦ ὁρωμένου, 30 

ἀλλὰ τὸ pone μόνον ὃδέ de, ὡς γίνεται ἐπὶ τῶν λεπτῶν ψεκαδῶν, 

ὅταν Ov αὐτῶν φαίνηται τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου φῶς. οὕτως δὲ καὶ ἶρις χαὶ 

ἅλως γίνονται, ὡς προϊὼν ἐρεῖ’ ἐν γὰρ τῷ τρίτῳ περὶ τούτων ποιεῖται 

τὸν λόγον. τοῦ δὲ μὴ μένειν ἐπὶ πολὺν χρόνον τὴν τοιαύτην φαντασίαν 

τῶν χρωμάτων ἣ σύστασις αἰτία ταχεῖα καὶ εὐμετάβολος χαὶ εὔτρεπτος 

οὖσα: οὐ γὰρ μένει ἐπὶ πολὺ ὅμοιος ὃ ἀήρ, δι’ οὗ ταῦτα δρᾶται, ἀλλὰ 

ποτὲ μὲν παχύνεταί τε χαὶ μελαίνεται, ποτὲ δὲ λεπτύνεται χαὶ διαφανὴς 95 

80 γίνεται, ὡς μὴ ἐπιϑολοῦν οἰχείῳ τινὶ χρώματι τὸ χρῶμα τοῦ διορωμένου 

δι’ αὐτοῦ. 

τῷ or 

1 ante οὐδὲν add. zat I 6 post χρωμάτων add. φαντασίας παρέχεται a μίξεις W 

6. 7 ἀνάχλασιν AW 11 ἐπιπροσϑέσεων libri 12 χαὶ ἐκ τῶν om. 1 

ante ταῦτα yap ex Arist add. διὰ τὸ ταῦτα μάλιστα ἐκ τοῦ πυρώδους χαὶ τοῦ λευχοῦ φαί- 

νεσϑαι AW ταῦτα --- χρώματα] διὰ τὸ ταῦτα ἃ 13° ΈΧΥ πε ποῦ I τοῦ 

post zai om. I μιγνυμένων τῷ μέλανι coll. AWa 13 et 14 μιγνυμένου I 

13 φαίνεσθαι a 14. 15 ἐπιπροσϑέσεις A Wa 15 ἡ μῖξις] ἢ μίξεις 1 

16 et 18 φοινικὰ libri 19 post βλέπηται add. φαίνεται AWa 20 γίνεται om, 

AWa ἐπιπροσϑέσει Wa 21 τῇ ἀπὸ om. Wa yap om. a 23 ὡς 

om. A ἐπί te τῶν ΑΙ vexddwy om. A 24.25 χαὶ αἱ tors καὶ αἱ ἅλω 

AWa 25 post τρίτῳ add. tov a 26 μὴ μένειν] μήτε AW: μὴ ἃ 

27 post χρωμάτων add. ὁρᾶσϑαι AWa 28 ὅμοιος] ὁμοίως la 29 τε χαὶ--- 

λεπτύνεται) ὁτὲ δὲ 1 
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p. 342014 Τὰ δὲ χάσματα ἀναρρηγνυμένου tod φωτός. 

Εἰπὼν γίνεσθαί τινα μῖξιν χρωμάτων διὰ τοῦ μέλανος ὁρωμένου τοῦ 

λευχοῦ te χαὶ πυρώδους, τὰ χάσματά φησιν (ἔστι δέ τινα χαὶ τοιαῦτα ἐν 
τῷ οὐρανῷ ὁρώμενα) μίξει μὲν χαὶ αὐτὰ μέλανός τε χαὶ λευχοῦ γί D οὐρανῷ δὁρώμ υαἵξει μὲν χαὶ αὐτὰ μέλανός te χαὶ λευχοῦ γίνεσϑαι, 

5 GAN ἔμπαλιν ἐχόντων: οὐ γὰρ διὰ τοῦ μέλανος δρωμένου τοῦ λευχοῦ ἀφε- 
~ oye} 5 “Ὁ > o> ~, -ῳ ~ ΄ - ~ 

στῶτος ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ λευχῷ τοῦ μέλανος, διαχοπτομένης τῆς τοῦ 4 

φωτὸς συνεχείας ὑπὸ μέλανός τινος 7 χυανοῦ" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἀναρρηγ- 
γυμένου τοῦ φωτός. ὅταν γὰρ διαχόπτηται τὸ φῶς ὑπό τινος ἢ μέλανος 

ἢ χυανοῦ, ὡς χατὰ τὸ μέρος τοῦ φωτὸς ἐχεῖνα φαίνεσϑαι, τότε βάϑος τι 
~ ’, ΝΜ 2 ~ > Ὁ ὦ ΓΦ 2 ον - 

10 δοχεῖ γίνεσϑαι, ὄντων μὲν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, ἐγγυτέρω δὲ δοχοῦντος 

εἶναι τοῦ φωτός, χαὶ ἐν βάϑει χαὶ πλέον ἀφεστάναι τοῦ μέλανος 7 χυανοῦ, 
διὰ τὸ τὸ μὲν φῶς χαὶ τὸ λευχὸν μᾶλλον χινοῦν τὴν ὄψιν ἐγγυτέρω δοχεῖν 

αὐτῆς εἶναι, τὸ δὲ μέλαν μὴ ὁμοίως αὐτὴν χινοῦν δοχεῖν πλέον ἀφεστάναι. 50 

- πολλάχις δέ φησιν ἐχ τῶν τοιούτων τοῦ ἀέρος συστάσεων χαὶ δαλοὺς ἐχ- 
΄ fed ue, πα Ἐν δ Pm ON ~ , \ > 

15 πίπτειν, ὅταν συγχριϑῇ ὃ μελαινόμενος ἀὴρ μᾶλλον. τότε γὰρ τὸ ἐναπο- 

λαμβανόμενον ἐν αὐτῷ ϑερμὸν διὰ τὴν εἰς ὀλίγον συστολήν τε χαὶ χίνησιν 

πῦρ γενόμενον μετὰ βίας ἐξέπεσεν: ὅταν μὲν οὖν μᾶλλον συγχριϑῇ, ἐχ- 
πίπτει τι ἐξ αὐτοῦ χαὶ τοιοῦτον, συνιὸν ὃξ χαὶ πυχνούμενον χαὶ διὰ τοῦτο 
ϑελαινόμενον χάσυατος φαντασίαν παρέχεται. βόϑυνον δὲ χαὶ χάσμα 7 

4 > , ae ~ 

20 ταὐτὸν λέγει: ἢ βόϑυνον μέν, ὅταν ἐν Baber μᾶλλον φαίνεται τῷ τὸ μέλαν 55 

εἶναι πλέον τοῦ λευχοῦ, χάσμα δέ, ὅταν ἠνεῳγμένον φαίνηται διὰ τὸ 78τ 

εἶναι πλέον τὸ φῶς. χαϑόλου γὰρ ἐν τῷ μέλανι τὸ λευχὸν πολλὰς χρω- 
μάτων διαφορὰς ποιεῖ χατὰ τὴν ποιὰν μῖξιν αὐτῶν, χαὶ τούτου σημεῖον ἢ 

φλὸξ ἣ ἐν τῷ καπνῷ" ἄλλοτε γὰρ ἀλλοῖον τὸ χρῶμα φαίνεται τῆς φλογὸς 
διὰ τοῦ χαπνοῦ χατὰ τὴν Exatépov αὐτῶν ἀνὰ μέρος ἄνεσίν te χαὶ ἐπί- 

τασιν. ὑγροῦ μὲν γὰρ ὄντος τοῦ χαπνοῦ, ἁλουργὸν τὸ χρῶμα τῆς φλογὸς 

φαίνεται, φοινιχοῦν δὲ ἂν ἧττον ὁ χαπνὸς τοιοῦτος ἢ. εἰπὼν δὲ ποιχίλα ὅ 

χρώματα γίνεσϑαι ἐχ λευχοῦ te χαὶ μέλανος μιγνυμένων πως, ἡμέρας μὲν 

οὐδὲν τῶν τοιούτων φασμάτων φαίνεσϑαι λέγει, διὰ τὸ τὸν ἥλιον τάς τε 

30 συστάσεις τὰς τοιαύτας λύειν χαὶ τὰς φαντασίας ποιεῖν ἀφανεῖς διὰ τοῦ 
, >) , ἵς \ / ἐξ [Ὁ Ἁ 7 ΤΣ , «τοι ~ 

χαταλάμπειν αὐτάς" νύχτωρ δὲ γίνεσθαι μὲν πλείους μίξεις, μόνην OF ὁρᾶ- 

σϑαι τὴν φοινιχῆν, τῷ τὰς ἄλλας διὰ τὴν πρὸς τὸ σχότος ὁμοιότητα μὴ 

φαίνεσθαι: καὶ γὰρ τὸ ἁλουργὸν χαὶ τὸ πράσινον ὁμόχροά πως τῷ μέλανι. 

τ or 

2 εἶπε I τοῦ post διὰ om. a 3 post ta add. δὲ I 4 post οὐρανῷ 

add. φαινόμενα καὶ a 5 τοῦ post διὰ om. 1 6 ἀπ᾽ αὐτοῦ om. I: ἀφ᾽ αὐτοῦ 

(sic) W: ἀφ᾽ αὑτοῦ A? 8 ἀπὸ 1 9 ὡς xata— φαίνεσϑαι om. 1 χατὰ τὸ] 

fort. χατά τι 10 γίνεσϑαι] φαίνεσθαι AWa 11 7 κυανοῦ om. I ὃ πλοχεῖν a 

ἐφεστάναι a 18 τι om. 1 21 εἶναι πλέον --- φαίνηται om. 1 23 ποιὰν] 

ποιχίλην AWa 24 ἀλλοῖον] ἄλογον I 26 ἁλουργοῦν AW 28 πὼς scripsi: 

πῶς libri 29 φαντασμάτων 1 post διὰ add. γὰρ ΑΝ ἃ 30 ἀφανεῖς 

ποιεῖν coll. AWa διὰ τὸ AWa 31 μόνον A 32 οἰχειότητα AWa 
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\ X x ~ . Lf 3 , 4 A ~ Ων» , περὶ μὲν οὖν τῶν διαϑεόντων ἀστέρων, χαὶ περὶ τῶν ταχείας ποιουμένων 10 

μεταβολὰς ταύτας φησὶ δεῖν νομίζειν τὰς αἰτίας, ταχείας λέγων τὰς μὴ 

ἐπὶ πολὺ μενούσας ἀλλὰ διαλυομένας ταχύ" τοιαῦτα γὰρ περὶ ὧν προείρηχε. 

διὰ δὲ τοῦ χοινῶς εἰπεῖν ὅσα ταχείας ποιεῖται τὰς φαντασίας ἔοιχε 

5 φάσματα οὐχ ἰδίως τὰ χάσματα χαὶ τοὺς βοϑύνους λέγειν χαὶ τὰ τοιαῦτα, 
5 \ εἶ \ δι. ἢ » νὴ Ἁ \ τ \ , x ἂν. 

ἀλλὰ χαὶ τοὺς διάσσοντάς τε χαὶ δαλοὺς χαὶ αἴγας χαὶ φλόγας, περὶ ὧν 

εἶπε πρῶτον. 

p. 342025 [Περὶ δὲ τῶν χομητῶν χαὶ τοῦ χαλουμένου γάλαχτος. 15 

Προτίϑεται μὲν εἰπεῖν περί τε τῶν χαλουμένων ἀστέρων χομητῶν χαὶ 
10 πωγωνιῶν χαὶ τοῦ χύχλου τοῦ γαλαξίου λεγομένου. πρῶτον Ge ἀπορεῖ πρὸς τὰ Bd 

- ~ ΄ \ ~ ~ ) 

ὑπὸ τῶν πρὸ αὐτοῦ περὶ τούτων εἰρημένα. περὶ δὲ τῶν χομητῶν ᾿Αναξαγόρας 

μὲν χαὶ Δημόχριτος λέγουσι τὸν χουήτην λεγόμενον ἀστέρα σύμφασιν εἶναι 
. ΄ 2 », “Ὁ Ὁ 7 2 σ "ω ΄ ἈΠ τῶ \ τῶν πλανήτων ἀστέρων: οὗτοι δέ εἰσιν 6 te τοῦ Κρόνου χαὶ ὃ tod Διὸς 

ual ὃ τῆς ᾿Αφροδίτης χαὶ ὃ τοῦ Ἄρεος χαὶ ὃ τοῦ Ἑρμοῦ. τούτους ya 
Ι 7 i ‘ ὶ ? 

σ 3 ‘ 2) ΄ ΄ Ἐς. , 3 at ~ ΄ wv σ 5) , 

15 ὅταν ἐγγὺς ἀλλήλων γένωνται, φαντασίαν ἀποτελεῖν ὡς ἄρα ἅπτονται ἀλλή- 

λων χαὶ ἔστιν εἷς ἀστήρ, ὃ χαλούμενος χομήτης. σύμφασιν γὰρ λέγει τὴν 

ἐχ πάντων τῶν συνελθόντων ὡς ἐξ Evds φαντασίαν γενομένην. τῶν δὲ 
Πυϑαγοριχῶν τινάς φησι λέγειν τὸν χομήτην ἕνα χαὶ αὐτὸν εἶναι τῶν 40 

΄ by \ Ae J 4 4 \ io) an \ πλανήτων ἄλλον παρὰ τοὺς προειρημένους πέντε. φαίνεσϑαι δὲ αὐτὸν διὰ 
~ ΄ \ δ» Pe ers SN , Nee ΄ ΄ eS ol 

20 πολλοῦ te ypovov χαὶ Ex ὀλίγον διὰ τὸ διά τε πλείονος χρόνου χαὶ ἐπ 
>) 4 ΄ ΄ ΘΝ \ ~ id , 9 ΄ ΄ 5 , 5 ~ 

ὀλίγον ὑπερβάλλειν αὐτὸν τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς, τουτέστιν ἐξωτέρω αὐτῶν 
A ,΄ 3 , ΄ a? \ qQ? ce xs ΄ ~ \ Ἁ i“ 

γίνεσϑαι αὐτόν, ὡς δύνασϑαι xat xa? αὑτὸν δρᾶσϑαι, xat μὴ χρύπτεσϑαι 

χαὶ ἀφανίζεσϑαι ὑπὸ τοῦ ἡλιαχοῦ φωτός, ὃ συμβαίνει χαὶ περὶ τὸν τοῦ 

Ἑρμοῦ ἀστέρα: χαὶ γὰρ ἐχεῖνος πολλάχις οὐχ ὁρᾶται διὰ τὸ ὑπὸ ταῖς 
» - \ . > ~ e957 ΄ QL Ὁ , \ 5 ΄ = 

25 αὐγαῖς τὰ πολλὰ εἶναι τοῦ ἡλίου. τούτοις δὲ ὁμοίως φησὶν ἀποφήνασϑαι 45 

περὶ τοῦ χομήτου χαὶ Ἱπποχράτην τὸν Χῖον. χαὶ τὸν μαϑητὴν αὐτοῦ 

Αἰσχύλον: ἔστι δὲ οὗτος ὃ ᾿ἹἹπποχράτης εἷς χαὶ αὐτὸς τῶν μαϑηματιχῶν 
οὗ ὃ τετραγωνισμὸς ὃ διὰ τῶν μηνίσχων: χαὶ γὰρ οὗτοι ἕνα τῶν πλανή- 

1 περὶ μὲν --- αἰτίας (2) om. A χαὶ περὶ om. | 2 det AWa post αἰτίας 

add. περὶ ὧν εἴρηχε a 5 οὐχ W Ὁ πεῖ E,W. post χομητῶν add. 

τὲ | 9. 10 χαὶ πωγωνιῶν om. AW: post χαὶ add. τῶν a 10 λεγομένου] 

χαλουμένου AWa post λεγομένου add. ἃ οὐχέτι ταχείας ποιεῖται τὰς μεταβολὰς οὐδ᾽ 

ἔστι φάσματα AWa 11 περὶ --- κομητῶν om. ἃ 12 post μὲν add. οὖν a 

post σύμφασιν add. zat συναφὴν AWa 13 πλανητῶν AW: πλανωμένων a 

14 τούτους] οὗτοι AWa 15 ἀποτελεῖν] ἀποστέλλουσιν AW post ἅπτονται add. 

πε AWa 17 τῶν post πάντων om. 1 18 εἶναι om. 1 20 te tod χρόνου 

AWa 20. 21 διὰ τὸ --- ὀλίγον] xat χατ᾽ αὐτὸν ὁρᾶσθαι a 20 te post 

διά om. AW post πλείονος add. ye AW 20. 21 πρὸς ὀλίγον AW 21 αὐγάς] 

αὐτάς AWa 22 xa}? abtov—-doavitectar (23) seripsi: zat? αὐτὸν ὁρᾶσϑαι xat xpb- 

πτεσϑαι χαὶ μὴ ἀφίχεσϑαι 1: μὴ ἀφανίζεσϑαι AWa 24 ἐχείνοι (510) ἃ 25 

αὐταῖς τὰ corr. ex zai I 26 “Ἱπποχράτη Wa 28 οὗ 6] τούτου λέγεται 
ς 

a 

εἶναι χαὶ 6 tod χύχλου AWa 
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τῶν ὑπολαμβάνουσιν εἶναι τὸν χομήτην. διαφέρει δὲ ἢ τούτων δόξα τῆς 

τῶν Πυϑαγοριχῶν, ὅτι ἐχεῖνοι μὲν χαὶ τὴν φαινομένην ὑπὸ τὸν ἀστέρα χόμην 

μέρος ὑπελάμβανον τοῦ ἀστέρος ὡς ὄντος τοιούτου, οἱ δὲ περὶ Ἱἱπποχράτην 50 

τὴν χόμην οὐχ ἐξ αὑτοῦ φασιν ἔχειν αὐτόν, ἀλλὰ τῷ πλανᾶσϑαι χαὶ ἄλλοτε 
5 xat ἄλλους τόπους φέρεσϑαι διὰ τὸν τόπον ἐνίοτε τίνεσϑαι τὴν φαντασίαν 

τῆς περὶ αὐτὸν χόμης. ὅταν γὰρ γένηται χατά τινα χώραν νοτίδα πολλὴν 
ἔχουσαν, ἕλχειν φασὶν αὐτὸν πρὸς αὑτὸν τὴν δγρότητα χαὶ συνιστᾶν. πρὸς 

τὴν σύστασιν οὖν τοῦ ὑγροῦ ἢ ὄψις προσπίπτουσα ὡς ἀπὸ χατόπτρου ἀνα- 
χλᾶται πρὸς τὸν ἥλιον, χαὶ διὰ τοῦτο δρᾶται πυρῶδες τὸ ἔνοπτρον, τοῦ 

10 ἡλίου, ἐφ᾽ ὃν ἢ ἀνάχλασις ἀπ᾽ | αὐτοῦ 1ίνεται, ταύτην παρέχοντος τὴν 78v 

φαντασίαν- ὁμολογοῦσι δὲ χαὶ οὗτοι διὰ πολλοῦ χρόνου ὁρᾶσϑαι αὐτόν. 
ὅτι βραδύτατα τῷ χρόνῳ ὑπολείπεται, τουτέστι τὸν αὑτοῦ περίεισι χύχλον. 

ὑπολείπεσθαι γὰρ of πλάνητες λέγονται ἣν αὐτοὶ xa? αὑτοὺς χινοῦνται 

χίνησιν, ἀνάπαλιν οὖσαν ἢ ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς περιφέρονται" λέγονται δὲ 

15 ὑπολείπεσϑαι, ὅτι διὰ ταύτην τὴν χίνησιν ὑστερίζοντες φαίνονται. διὰ δὲ φι 

\ id /, ΄ ~ ΄ δ Ἁ [4 , 

τὸ ὑπολείπεσθαι βραδύτατα τῷ χρόνῳ διὰ πλείστου χρόνου 

φαίνεσθαι τῶν ἄλλων ἄστρων, ὡς ὅταν ἐχ ταὐτοῦ φανῇ ὕπο- 
λελειμμένον ὅλον τὸν ἑαυτοῦ χύχλον᾽ τουτέστι διὰ ὃὲ τὸ τὸν αὑτοῦ 

[4 a7 l4 NIE A! / / Ld ~ »» 

χύχλον βραδύτατα περιιέναι διὰ πλείστου gatvectar χρόνου τῶν ἄλλων 
, ~ >! , Ἁ [τὰ Q/ ΄ 4 , \ \ 5 4 

90 πλανήτων, τῷ ἐχείνους μὴ οὕτως βραδέως ὑπολείπεσϑαί τε χαὶ τὴν οἰχείαν 

χινεῖσϑαι χίνησιν. τότε γὰρ ὅταν χατὰ τὸ αὐτὸ πάλιν φανῇ, ὑπολελεῖφ- 

ϑαι αὐτὸν ὅλον τὸν ἑαυτοῦ χύχλον, τουτέστι περιεληλυϑέναι χαὶ χεχινῆσϑαι 10 

τὸν ἑαυτοῦ χύχλον ὅλον, διὰ πολλοῦ ὃὲ τοῦτο ποιεῖν. ὑπολείπεσθαι δ᾽ 
αὐτὸν χαὶ πρὸς ἄρχτον καὶ πρὸς νότον, τουτέστι χινεῖσϑαι δ᾽ αὐτὸν τὴν 

πρὸς ἄρχτον χαὶ πρὸς νότον, τοῦτο 
? 

Ξ id ~ ’ὔ , A id 7 \ 

25 αὑτοῦ χίνησιν, xad? ἣν ὑπολείπεται, χαὶ 

δὲ διὰ τὸ χατὰ πλάτος χινεῖσϑαι. λέγει δὲ δι᾿ ἣν αἰτίαν ὑπολειπόμενός te ἐν 
. ΄ e > > , ~ ij , 

πλείοσι τόποις χαὶ γινόμενος ὃ ἀστὴρ οὗτος ἐν μόνοις τοῖς βορείοις χόμην 

ἔχων ὁρᾶται. ἐν μὲν γὰρ τῷ μεταξὺ τῶν τροπικῶν χινούμενος οὐχ ἕλχει 
> ὃ 

=~ Ξ , Ὑ ΄"» ma 

ὕδωρ πρὸς αὑτόν, διὰ τὸ τὰ ὑποχείμενα τούτῳ μὴ ἔχειν πολλὴν νοτίδα τῷ 15 
~ ~ ς ΄ 5" > », S| σ Sy 

30 ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου χινήσεως ἀναξηραίνεσϑαι αὐτήν: οὐχ ἕλχων μὲν οὖν 
~ Ge , > ΄ [4 >] 

αὐτὸς KATA τὸν τόπον τοῦτον ὑγρότητα οὐδὲ χομήτης φαίνεται, ἐπειδὴ 7 
‘ ~ ~ πὶ ΄ ~ \ ἊΝ ὌΚΨΆ ~ »” 

χόμη αὐτῷ xat αὐτοὺς éx τῆς ἀναχλάσεως τῆς πρὸς τὸν ἥλιον τῆς obews 

1 τὴν χομήτην Aa post χομήτην ex Arist. add. πλήν γε χόμην οὐχ ἐξ αὑτοῦ (αὐτοῦ 

W) φασιν ἔχειν ἃ, quibus porro add. ἀλλὰ πλανώμενον διὰ τὸν τόπον ἐνίοτε λαμβάνειν AW 

δὲ] γὰρ ἃ 2 ὑπὸ] περὶ AWa 4 αὐτό 1 τῷ] τὸ 1 5 ante διὰ 

add. xai 1 6 γένεται AL: γίνεται a 7 αὐτὸν om. ΑΝ ἃ αὑτὸν scripsi: 

αὐτὸν libri 8 τὴν] ἣν AWa οὖν om. AWa post ἀπὸ add. τοῦ AWa 

12 βραδυτάτω χρόνω AW 13 post ἣν add. xat A 16 post ὑπολείπεσθαι add. 

φησὶ a βραδύτητα W 17 ἐκ τούτου W 17. 18 ὑπολελειμμένος [7a 

18. 19 τουτέστι --- xdxhov om. I 19 περιεῖναι 1 20 ἐχείνους] ἐχεῖνα | 

οἰχίαν Aa 22 χινεῖσθαι ΑἹ 25 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ I: αὐτὴν ἃ: αὐτὴν αὐτοῖς A: 

αὐτὴν αὐτῆς W 20 χατὰ om. AW λέγει δὲ] λαμβάνει AWa 20. 91 ἐν 

πλείοσι τόποις ὑπολειπόμιενός τε coll. AWa 27 γενόμενος AWa 28 τῷ] τοῖς AWa 

30. 81 ἕλχων --- αὐτὸς] ἕλκει μὲν οὖν ἐφ᾽ αὑτὸν AWa 32 χατ᾽ αὐτοὺς --- ὄψεως om. a 

nat” αὐτοὺς] κατὰ τοὺς AW 
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> ee ~ ~ ¢ ΄ [ᾳ ~ , tf re \ Ν “4 ἀπὸ τῆς τοῦ ἑλχομένου ὑγροῦ συστάσεως γίνεται. ὑπερβὰς δὲ τοὺς τρο- 
πιχοὺς ἢ κατ᾿ αὐτοὺς φερόμενος, ὧν μεταξὺ ἢ τοῦ ἡλίου χίνησις γίνεται, 
ἕλχει μὲν ἐν ἀμφοτέροις ὑγρότητα πρὸς αὑτὸν χαὶ ἐν τοῖς νοτίοις ὁρώμενος 

nat ἐν τοῖς βορείοις" οὐ γὰρ ἔτι ταῦτα ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου χινήσεως τὰ χωρία 20 
΄ 5 2 17, \ x , / Ὁ I \ »” Leas 5 χατεξήρανται" ἀλλ᾽ ὅταν μὲν πρὸς νότον φέρηται, δαφίλειαν μὲν ἔχειν αὐτὸν 

~ ΄ [ΩΣ \ Ν᾿ ΠΝ δ \ Come > N , 

τῆς τοιαύτης νοτίδος, διὸ χαὶ ἕλχειν πολλὴν πρὸς αὑτόν, οὐ μὴν φαίνεσθαι 
[; ΔΈΛΤΟΝ la XX \ A) 7 X Υ πέδοι ~ fe fe > τότε αὐτὸν χομήτην διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὴν ὄψιν ἀπὸ τῆς διαναγομένης ὑπ 

αὐτοῦ νοτίδος ἀναχλᾶσϑαι πρὸς τὸν ἥλιον διὰ τὸ μῆχος τῆς ἀποστάσεως. 
αἴτιον δὲ τούτου τὸ τὸν νότιον πόλον ἀφανῆ εἶναι χαὶ ὑπὸ γῆν ὡς πρὸς 

10 τὴν ἡμετέραν οἴχησιν: τοιαύτης δὲ οὔσης τῆς ϑέσεως αὐτοῦ τῶν περὶ 
αὐτὸν χύχλων ὀλίγον μὲν μέρος ἐστὶν ὑπὲρ τὴν γῆν, τὸ δὲ πλεῖστον ὑπὸ 5 
τὴν γῆν. at δὴ συστάσεις αἱ τῆς ὑγρότητος at χατὰ ταῦτα τὰ μέρη γινό- 
μεναι ὑπὲρ τὸ χέντρον γίνονται τοῦ χύχλου, τῷ τὸ χέντρον μὲν τῶν χύ- 

χλων τούτων ὑπὸ γῆν εἶναι, τὰς δὲ συστάσεις τῆς ὑγρότητος ὑπὲρ τὴν γῆν 
ie ΄ 307 >? ¥. Y lan ἜΝ ΕΥΝ ΄ 2 ΄ SUN 15 Ἰίνεσϑαι. ἀδύνατον δ᾽ εἶναι ἔλεγε Διόδοτος 6 ἀστρολόγος, ἐν τούτοις ἀνὴρ 

5 \ ΄ ~ Ce 3: CAN ~ Υ - Bg οὐδενὸς δεύτερος τῶν xa’ ἡμᾶς, ἀνάχλασιν ὑπὸ γὴν γίνεσϑαι τῆς ὄψεως 
ἀπὸ τῆς ἀναϑυμιάσεως, ὅταν ὑπὲρ τὸ χέντρον ἢ ἣ ἀναϑυμίασις τοῦ 
χύχλου ἐν ᾧ πᾶσα ἀναϑυμίασις συνίσταται. ἐπεὶ οὖν τοῦ τροπιχοῦ τοῦ 

8 \ ~ , x 4 ς , Ce AN ~ 2 ~ ¢ \ 4 

πρὸς τῷ νότῳ TO ἔλαττον ἡμιχύχλιον ὑπὲρ γῆς ἐστι, δῆλον ὡς τὸ χέντρον 
~ ΄ ~ ΄ ie ΄ 5 ~ 

20 αὐτοῦ ἐστιν ὑπὸ γῆν. ἐξ ἀνάγχης οὖν ἢ συνισταμένη ἀναϑυμίασις ἐν αὐτῷ 

ὑπὲρ τὸ χέντρον αὐτοῦ συνίσταται: ὥστε οὐ γίνεται ἢ ἀνάχλασις ὑπὸ γῆν 
ἐν τούτῳ οὔσης τῆς ἀναθυμιάσεως, οὐδ᾽ ἔστι πρὸς τὸν ἥλιον ὑπὸ γῆν ἱ iets ig ’ pos q m4 
ὄντα, οὔτ᾽ ἂν πλησίον ἢ τοῦ νοτίου μέρους οὔτ᾽ ἄν πόρρω πρὸς ταῖς ϑερι- 
vats τροπαῖς" ual γὰρ τότε ἐστὶν ὑπὸ γῆν, by’ ἣν ἣ ἀνάχλασις οὐχ οἵα τε 

25 yevesdar τῆς ὄψεως, διά τε τὴν προειρημένην αἰτίαν χαὶ τὴν τοσαύτην 8ῦ 

ἀπόστασιν. ἐπὶ δὲ τοῦ τροπιχοῦ τοῦ βορείου γίνεται χαὶ ὑπὸ γῆν ἀνάχλασις, 

ὅταν ἢ ἀναϑυμίασις ὑποχάτω tod χέντρου τοῦ χύχλου συστῇ. δύναται δὲ 
ζω > ΄ ~ ΄, ΄, π ΟΝ Ν \ ΄ 9) Bar Sasa Pie 

τοῦτο ἐν τούτῳ TH χύχλῳ γίνεσθαι διὰ TO TO χέντρον αὐτοῦ ἀεὶ ὑπὲρ 

γῆς εἶναι, τοῦ μείζονος ἡμιχυχλίου ὄντος ὑπὲρ τὴν γῆν. 

30 p. 343220 []ᾶσι δὲ τούτοις τὰ μὲν χοινῇ συμπίπτει λέγειν ἀδύ- 
νατα, τὰ δὲ χαὶ χωρίς. 

/ Πᾶσι, φησί, τοῖς περὶ τῶν χομητῶν εἰρηχόσι τὰς προειρημένας αἰτίας 
τὰ μὲν χοινῶς ἀδύνατα ἀχολουϑεῖ λέγειν, τὰ δὲ χαὶ ἰδίᾳ ἑχάστῳ. χαὶ λέγει 

1 γίνεσϑαι I 5 χατεξηράνϑαι συμβαίνει" ὅτε οὖν ἐπὶ νότον φέρεται AWa μὲν ante 

ἔχειν om. I 7 ἀναγομένης AWa 7.8 ἀπ᾿ αὐτοῦ I 8 τὸ om. IW 

9 πόλον om. I 10. 11 περὶ αὐτοῦ A 12 δὴ] δὲ ἃ αἱ τῆς] αὐτῆς W: τῆς | 

om. a 12. 13 γινόμενα a 14 τὴν om. a 17 7 om. AWa 17. 18 τοῦ 

χύχλου ἡ ἀναϑυμίασις coll. AWa 18 ἐν ᾧ πᾶσα ἀναϑυμίασις om. AWa 19 τό τε 
ἔλαττον AW ἡμιχυχλίου Aa ὑπὲρ γῆν ἃ 20 ante ἐν add αὐτοῦ W 

22 ἔστι] dpa τὸ AW: ἄρα a 25 γίνεσϑαι Aa: γένεσϑαι W post γενέσθαι add. 
διὰ 1 τε om. | 26 ὑπὸ thy γῆν (τὴν supr. vers.) I? 26 ὅταν ἡ] εἰ I 
27 χύχλου τοῦ χέντρου coll. AWa 28 διὰ τὸ] τῷ AWa 28. 29 ὑπὲρ γῆν AWa 

30 συμπίπτειν I (αἱ Arist. N) 32 χομήτων 1 30 ἴδια AWa 
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τὰ ἀδύνατα, xal πρῶτόν γε τὰ πᾶσιν ἑπόμενα, τοῖς te σύμφασιν λέγουσι 
τῶν πλανήτων εἶναι τὸν χομήτην χαὶ τοῖς ἕνα τῶν πλανήτων χαὶ τοῦτον 
εἶναι. ἔστι δὲ πρῶτον μὲν ὅτι of μὲν πλάνητες φαίνονται ὑπολειπόμενοι, 45 
τουτέστι τοὺς οἰχείους χύχλους χαὶ τὴν οἰχείαν χίνησιν χινούμενοι χατὰ τὸν 

ὅ ζῳδιαχὸν χύχλον, ὥστε εἴτε σύμφασίς ἐστιν ἣ χόμη τῶν πλανήτων, ὡς 
᾿Αναξαγόρᾳ τε χαὶ Δημοχρίτῳ δοχεῖ, εἴτε χαὶ εἷς ἐξ αὐτῶν, ὡς τοῖς Πυϑα- 
γορείοις xat Ἱπποχράτει καὶ Αἰσχύλῳ, ἔδει αὐτὸν φαίνεσθαι, ὅτε φαίνεται, 
χατὰ τὸν ζῳδιαχὸν μόνον, χαϑ᾿ ὃν χαὶ ὑπολείπεται χαὶ χινεῖται: νῦν δὲ 
πολλοὶ χομῆται χαὶ ἔξω τούτου τοῦ χύχλου εἰσὶν ὠμμένοι. ἔτι χατὰ τὰς 50 

10 προειρημένας δόξας ἕνα αὐτὸν εἶναι δεῖ’ χομῆται δὲ ἑνὸς πλείους ἅμα 
πολλάχις εἰσίν ἑωραμένοι. 

p. 343226 ΠΙρὸς δὲ τούτοις εἰ διὰ τὴν ἀνάχλασιν. | 79: 

97 5 Τοῦτο τὸ ἀδύνατον οὐκέτι πάσαις ἕπεται ταῖς δόξαις, ἀλλὰ τῇ Ἱππο- 
χράτους τε χαὶ Αἰσχύλου, οἷς ἐδόχει ἢ χόμη φαίνεσθαι περὶ αὐτὸν διὰ τὴν 5 

15 ἀνάχλασιν. εἰ γὰρ ἣ ἀνάχλασις ἢ προειρημένη τῆς τοιαύτης φαντασίας 
αἰτία, ἔδει ποτὲ τὸν ἀστέρα τοῦτον φαίνεσϑαι καὶ χωρὶς κόμης, εἴ Ye χινεῖ- 
ται μὲν χατὰ πλείονας τόπους ὑπολειπόμενος, ὥς φασιν, οὐ πανταχοῦ δὲ 

τὴν χόμην ἴσχει: νῦν δ᾽ οὐδεὶς ὦπται ἄλλος ἐν τοῖς πλάνησι παρὰ τοὺς 
πέντε, οἵ εἰσιν ὀνομαζόμενοι Κρόνου, Διός, ᾿Αφροδίτης, Ἄρεος, Ἑρμοῦ, of 

20 πολλάχις ἅμα πάντες ὑπὲρ τὸν δρίζοντα φαίνονται. χαὶ φανερῶν δὲ ἅμα 
τῶν πάντων ὄντων χαὶ τῶν μὲν φανερῶν τῶν δ᾽ ἀφανῶν διὰ τὸ ἐγγὺς ὄντας 10 

τοῦ ἡλίου χαταλάμπεσϑαι ὕπ᾽ αὐτοῦ πολλάχις φαίνονται χομῆται. τοῦτο 

δὲ ἁρμόζοι μὲν ἂν λέγειν χαὶ πρὸς τοὺς περὶ Ἱπποχράτην: εἰ γὰρ χαὶ 
φανερῶς χομῆτα! ὁρῶνται, ἔδει ποτὲ χαὶ τὸν ἀστέρα τοῦτον χαὶ χωρὶς 

25 χύμης 7 πάντων φανερῶν ὄντων ἣ τῶν μὲν φανερῶν τῶν δὲ ἀφανῶν ὧφ- 

ϑαι" μάλιστα δ᾽ ἂν ἁρμόζοι πρὸς τοὺς σύμφασιν λέγοντας αὐτὸν τῶν πλα- 
γωμένων: εἰ γὰρ πάντων φανερῶν ὄντων τῶν πλανήτων φαίνεταί ποτε 

χομήτης ἄλλος παρ᾽ ἐχείνους, οὐχ ἂν εἴη γενόμενος x τῆς συμφάσεως 15 

τῆς ἐχείνων. 

2 τῶν --- κομήτην om. 1 3 πλανῆται | 4 χαὶ --- κίνησιν om. 1 
5 πλανητῶν AW 9 τούτου om. I post ἔτι add. δὲ a 11 ὁρώμενοι I! 

13 πάσας Aa 17 πλείονα Aa 18 ἴσχειν 1 19 πέμπτους ἃ 

ἄρεος ἀφροδίτης coll. a 20 φανερὸν AW ἅμα post δὲ om. ἃ 
23 ἁρμόζει μὲν λέγειν AWa λέγειν ex corr. A 24 φανερῶν Aa 25 post 
χόμιης add. εἶναι I 26 dv om. I ἁρμόζει a αὐτὸν] αὐτῶν 1 

28 εἴη] ἦν 1 γινόμενος Aa 
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p. 343235 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτ᾽ ἀληϑές, ὅτι ἐν τῷ πρὸς ἄρχτον 
΄ ~ ΄ v \ 

τόπῳ γίνεται χομήτης μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ 

ϑερινὰς τροπάς. 

> ~ \ δ i , 

Οὐδὲ τοῦτό φησιν ἀληϑὲς εἶναι, ὃ ἔλεγον χαὶ αὐτὸ of περὶ ἹἹπποχρά- 
Vv \ σ 7 ~ Ἀ wv [4 , if / 3 \ 5 τὴν ἔλεγον δὲ ὅτι ἐν τῷ πρὸς ἄρχτον τόπῳ φαίνεται χομήτης μόνον, ἀλλὰ 

χαὶ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ ϑερινὰς τροπάς: χατὰ γὰρ ταῦτα τὰ μέρη 
c ~ ς , - ΄ ij A ΄ οὐδ 5. ! 4 

ἑωρᾶσϑαι ὑπολειφϑέντα tod ἡλίου tov πλάνητα, περὶ ὃν ἢ χόμη, xal φα- 

γερὸν γενόμενον, ἀναϑυμίασίν te διὰ τὴν ἐπιτηδειότητα τὴν πρὸς τούτων 53 

τῶν τόπων ἀνάγειν πολλὴν χαὶ δύνασθαι ἀπὸ ταύτης τῆς ἀναϑυμιάσεως 

10 ἀναχλᾶσϑαι τὴν ὄψιν πρὸς τὸν ἥλιον τῷ μὴ πόρρω αὐτὸν ἀφεστάναι ὄντα 

περὶ τὰς ϑερινὰς τροπάς, ὃ εἶναι τὴν χόμην᾽ μήτε δὲ χατὰ τὰ νότια μέρη 
7 ( εἶ ᾿ς 5 δ ~ c te MA la δι; Ἢ \ A 

δύνασϑαι ὑπολειφϑέντα αὐτὸν tod ἡλίου χομήτην φαίνεσϑαι, διὰ τὸ μὴ 

δύνασϑαι ἀπὸ τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀναϑυμιάσεως ἀναχλασϑῆναι τὴν ὄψιν ἐπὶ 
τὸν ἥλιον πόρρω ὄντα, μήτε κατὰ τὸ μεταξὺ τῶν τροπιχῶν, διὰ τὸ κατὰ 

15 τοῦτο ὑπολειπόμενον αὐτὸν unos τὴν ἀρχὴν ἔχειν τινὰ ἀναγομένην ἀναϑυ- 80 

μίασιν διὰ τὴν τῶν τόπων ξηρότητα, τῷ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀναλίσχεσϑαι χαὶ 
τὴν χατὰ ταῦτα ἀναϑυμίασιν, ἥτις ἀναϑυμίασις αἰτία τῆς φαντασίας τῆς 

\ Ἁ , 3 3\ ~ a7 > ~ ς ? 5 ~ YZ τ κ χατὰ τὴν χόμην. οὐδὲ τοῦτο δέ φησιν ἀληϑῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγεσϑαι: ὦφϑαι 
γὰρ χομήτας χαὶ περὶ τούτους τοὺς τόπους, τὸν μὲν μέγαν τὸν ὀφϑέντα 

20 ὅτε 34 ἦν 0 0 σεισ \ ec 2 ΣᾺ “ \ ς ~ ΄ = μ) ὃ i id ? Ψ γένετ wos ὃ ἐν ᾿Αχαΐᾳ χαὶ ἣ τοῦ χύματος ἔφοδος, OM ὧν 
χαὶ πόλεις τινὲς δοχοῦσιν ἀπολέσϑαι τῶν ἐν ᾿Αχαΐα: ὥφϑη γὰρ ἀνατέλλων 
ἀπὸ δυσμῶν τῶν ἰσημεριν ὥν, χαϑ᾽ ἃ μέρη οὐχ ἔλεγον φαίνεσϑαι χομνήτην 36 

διὰ τὸ μηδὲ ἀναθυμίασιν εἶναι, τῷ ὑπὸ τοῦ ἡλίου προαναλίσχεσϑαι τὴν 

ἀναϑυμίασιν τὴν ἐν τῷ μεταξὺ τῶν τροπικῶν. ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὰ νότια 

25 μέρη πολλάχις ὦφϑαι χομήτας. λέγει δὲ χαὶ ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Αϑήνησιν 
> ͵ ~ ΄ ᾿ ~ > ar ΄ \ Εὐχλέους τοῦ Μόλωνος μηνὸς γαμηλιῶνος ὀφϑῆναι χομήτην πρὸς 

ἄρχτον μέν, οὐ μὴν τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ ϑερινὰς τροπὰς οὐδὲ πλησίον, 
ἀλλὰ ὄντος αὐτοῦ περὶ χειμερινὰς τροπὰς χαὶ πόρρω ἀφεστῶτος, ἀφ᾽ 40 

ὅσου γενέσϑαι ἀνάχλασιν χαὶ αὐτοὶ λέγουσιν εἶναι τῶν ἀδυνάτων. 

1 τοῦτ᾽ ἐστὶν ἀληϑὲς W ὅτι] ὡς A 2 post γίνεται add. ὁ a ἀλλὰ 

IW Arist. EF: ἅμα Aa Arist. vulg. 4 αὐτὸ] αὐτοὶ 1 5 ἀλλὰ om. AWa 

6 ὄντος τοῦ ἡλίου coll. AWa yap om. AIW 7 ἑωρᾶσϑαι ὑπολειφϑέντα om. AW: 

ἑωρᾶσϑαι --- ἡλίου om. a post πλάνητα add. ὄντα AWa 8 te om. a 8. 9 τοῦτον 
τὸν τόπον a 10 ἥλιόν τε χαὶ μὴ AW τῷ] διὰ τὸ a 11 6] fort. ὅϑεν 
14 τροπιχῶν] τροπῶν AWa 10 χαὶ] διὰ 1 18 δέ] δεῖ 1 20 6 ante 

σεισμὸς om. ATW ὑφ᾽ od I 21 drodciodar I post ᾿Αχαΐᾳ add. ὀφ- 
Dijvat περὶ ταῦτα AW 22 ἐπὶ δυσμῶν AWa ἰσαμερινῶν A 23 εἶναι 

supra vers. add. I? 24 ta om. A 25 πολλάκις] πολλοὺς AWa 

post χομήτας add. περὶ ἃ xat at ϑεριναὶ τροπαί AWa 26 εὐχλεοῦς ΑΙ: εὐχλεᾶς W: 

εὐχλέος ἃ τοῦ Μόλωνος Arist.: τοῦ σόλωνος AW: τοῦ μέλωνος παιδὸς I 

28 post περὶ add. δὲ I 29 ὅσον a 
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p. 34308 Κοινὸν δὲ χαὶ τούτοις χαὶ τοῖς τὴν σύναψιν λέγουσιν. | 79ν 

Εἰπὼν τὰ μὲν ἴδια ἑχατέρα τῶν δοξῶν ἄτοπα ἕπεσθαι τὰ δὲ χοινά, 
εἰρηχὼς περὶ τῶν ἰδίων χοινόν φησιν ἀμφοτέραις ἕπεσϑαι ταῖς δόξαις 
ἄτοπον, πρῶτον μὲν τὸ λέγεσθαι μὲν ὑπὸ τούτων τῶν μὲν σύναψιν εἶναι 

5 τῶν πλανήτων τὴν κόμην, τῶν δὲ ἕνα τῶν πλανήτων λαμβάνοντά ποτε τὴν 

φαντασίαν τῆς χύμης διὰ τὴν ἀναϑυμίασιν, λαμβάνειν δέ τινας χόμην χαὶ 
τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων, ὃ λέγεσϑαι μὲν χαὶ ὑπὸ Αἰγυπτίων, ἱστορεῖσϑαι δὲ 
γενόμενον χαὶ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ" ὦφϑαι γάρ τινα τῶν ἐν τῷ ἰσχίῳ τοῦ χυνὸς 10 

ἀστέρων χόμην ἔχοντα, ἀμυδρὰν μέντοι, ὡς ἀτενίζουσι μὲν εἰς τὸν ἀστέρα 

10 ἀμυδρὰν φαίνεσϑαι thy χόμην χαὶ τὸ φῶς τὸ an’ αὐτῆς, παραβλέπουσι δὲ 

ἠρέμα χαὶ μὴ ἀτενὲς ὁρῶσιν εἰς αὐτὸν πλεῖόν τε τὸ φῶς φαίνεσθαι χαὶ 
φανερωτέραν γίνεσϑαι τὴν χόμην. δεύτερον δὲ ἄτοπον προσάγει αὐτοῖς ἀναι- 

ρετιχὸν χαὶ αὐτὸ ὃν τῆς δόξης αὐτῶν, τὸ πάντας μὲν τοὺς xat’ αὐτὸν 
χομήτας φανέντας πρὸ τοῦ δῦναι ὑπὲρ γῆς ὄντας ἔτι καὶ ὑπὲρ τὸν ὁρίζοντα 

15 διαλελύσϑαι τε χαὶ ἠφανίσθαι χατ᾽ ὀλίγον ἀπομαρανϑέντας, ὡς μήτε ἑνὸς 16 
ἄστρου σῶμα μήτε πλειόνων ὑπολειφϑῆναι. εἰ δ᾽ ἣν τὰ On’ ἐχείνων λεγό- 
υενα ἀληϑῆ, ἔδει ἣ ἕν τι ἄστρον μετὰ τὴν τῆς χόμης διάλυσιν φαίνεσϑαι 

(εἴπετο γὰρ τοῦτο τοῖς περὶ ἹἽπποχράτην λέγουσιν ἕνα τῶν πλανήτων εἶναι 

τὸν χομήτην) ἢ πλείω, ὃ πάλιν εἵπετο τοῖς σύμφασιν αὐτὸν ποιοῦσι τῶν 
90 πλανήτων: οὐ γὰρ δὴ τοὺς πλάνητας διαλύεσϑαί te χαὶ φϑείρεσϑαι ἐροῦσι. 

χαὶ ἱστορεῖ περὶ τοῦ μεγάλου χομήτου, οὗ ἐμνημόνευσε πρὸ ὀλίγου, ὃς 

ὥφϑη ὅτε 6 περὶ ᾿Αχαΐαν ἐγένετο σεισμὸς χαὶ ἣ τοῦ χύματος ἔφοδος. 30 

τοῦτον δή φησι φανῆναι μὲν χειμῶνος ἑσπέρας χαὶ αἰϑρίας οὔσης, ἔπειτα 
δύντα τῇ μὲν ἑξῆς, ἣν πρώτην εἴρηχε (πρώτη γὰρ μετὰ τὸ ὀφϑῆναι 7 

25 ἐφεξῆς αὐτῇ) ταύτῃ δὴ μὴ φανῆναι ὡς προχαταδύντα τοῦ ἡλίου, τῇ δὲ 

μετὰ ταύτην ὀφϑῆναι μὲν αὐτόν, πρὸς ἐλάχιστον μέντοι τῷ ὀλίγον ὑπο- 

λειφϑῆναι καὶ ἐφυστερῇσαι τοῦ ἡλίου. χαὶ τῆς σὺν αὐτῷ περιφορᾶς, χαὶ 

εὐθὺς ἐπικαταδῦναι τῷ ἡλίῳ: τὸ μέντοι φῶς δυόμενον ἀποτεῖναι μέχρι 2 

τοῦ τρίτου μέρους τοῦ οὐρανοῦ, ὡς φωτίσαι τοσοῦτον " διὰ δὲ τὸ τάχος τοῦ 

80 dr’ αὐτοῦ γενομένου φωτὸς ἅλματι ἔδοξεν ἐοιχέναι ἢ χίνησις αὐτοῦ, χαὶ 

διὰ τοῦτο ἐκλήϑη δδὸς τὸ ἀπ᾿ αὐτοῦ γενόμενον φῶς ὡς ταχὺ διοδεῦσαν 

2 post εἰπὼν add. δὲ AW ἑκατέραις I τὰ δὲ --- ἕπεσϑαι (3) om. A 

3 εἴρηχεν a χοινῶς Wa ἀμφοτέραις ἕπεσϑαι φησὶ coll. a 4 λέγεσϑαι --- ἀνα- 

ϑυμίασιν (6) om. a λέγεσϑαι ὑπὸ τούτων μὲν σύναψιν AW 5 τὸν δὲ ἕνα A 

6 δέ om. ἃ τινὰ AW 7 ἱστορῆσϑαι W 8 ἐπ᾽ αὐτοῦ AWa 

γάρ] δέ I 9. 10 μέντοι --- ἀμυδρὰν om. A 11 ἀτενῶς ἃ 12 δὲ om. 

AWa 13 πάντας μὲν τοὺς] πάντα τοῖς a 14 ὑπὲρ γὴν AWa ὄντα A 

11 δεῖ 1 ἢ ἕν scripsi: μὲν ATW: om. a. διάχυσιν 1 18 et 20 πλα- 

νητῶν AW 19 τῶν χομήτων 1 πλείονας 1: πλείονες ἃ 21 post ἱστορεῖ 

add. ye AWa 22 6 om. I 23 δή] δὲ 1 φασὶ AWa χαὶ om. I 

24 δύναντα 1 τῆς μὲν I: τὴν μὲν AW 25 ἐφεξῆς αὐτή I ταύτης AW 

21 ἐφυστερίσαι ἃ 28 ἀποτεῖναι] ἀποδύναι | 
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χαὶ Tavoduevov. ὑπολειπόμενος δὲ ἐν ταῖς μετὰ ταῦτα χαὶ ἐπὶ πλεῖον 
, ¢ / ΄ ~ ee, , ΄ eee! ~ σ φαινόμενος ὑπελείφϑη μέχρι τῆς τοῦ ᾿ωρίωνος ζώνης χαὶ ἐνταῦϑα ὅλος 

ὥφϑη διαλυόμενος. Δημόχριτον δέ φησι σύμφασιν χαὶ αὐτὸν λέγοντα τὸν 

χομήτην εἶναι τῶν πλανήτων χατὰ ταὐτὰ ᾿Αναξαγόρα, προσπεφιλονειχηχέναι 80 
5 τῇ οἰχείᾳ δόξ λόμενον αὐτὴν ἀληϑῇ δειχνύναι, χαὶ εἰρηχέναι ὡς ἄρα ἢ οἰχείᾳ δόξῃ βουλόμενον αὐτὴ ἰϑ) δειχνύναι, PIKE ς ap 

᾿ ΄ ~ , μὲ ὄνον Τῇ » L Ξ ΤΩΣ - oO Ὑ ε ΄ 

διαλυομένης τῆς χύμης ὥφϑησαν ἀστέρες τινές, ὧν ἅμα ὄντων ἣ σύμφασις 
χόμης φαντασίαν ἀπέστελλε. πρὸς ὃν ἀντιλέγων φησὶν ὅτι μὴ αὔταρχες 
πρὸς τὴν τοῦ λεγομένου πίστιν τὸ ποτὲ ἐν τόποις τισὶ τοιοῦτόν τι γινό- 

μενον ὦφϑαι" ἔδει γὰρ ἀεὶ τοῦτο γίνεσϑαι χαὶ ἀεὶ παυομένης τῆς χόμης 

10 ἀστέρα φαίνεσϑαι, εἰ ἣ χόμη σύμφασις. ἐπὶ τούτῳ δείχνυσιν ὅτι μὴ οἷόν 
τε τὴν ἄστρων τινῶν σύνοδον χομήτην ποιεῖν. χαὶ πρῶτον μὲν ἱστορίαν 80 

Αἰγυπτίων παρατίϑεται, οἷς φησι τετηρῆσϑαι συνόδους χαὶ τῶν πλανήτων 

πρὸς αὑτοὺς χαὶ πρὸς τῶν ἀπλανῶν τινας, ἐξ ὧν συνόδων μηδέποτε γεγονέ- 
΄ > \ \ PIN Cc lé X ~ \ 2) ld ΄ 

Vor χομήτην. ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς ἑωραχέναι τὸν τοῦ Διὸς ἀστέρα συνελϑόντα 

15 τινὶ τῶν ἐν τοῖς διδύμοις ἀστέρων, τουτέστιν ὑπελϑόντα χαὶ ὑποδραμόντα 
χαὶ xa αὐτὸν γενόμενον χαὶ ἐπισχοτήσαντα αὐτῷ, ὡς ἀφανῇ αὐτὸν 

~ 5 ? B \ \ ΄ ΄ ΄ v ᾿ ~_e ποιῆσαι, ἀλλ΄ οὐ διὰ τὴν σύνοδον χομήτην ποιήσαντα. ἔχ τε δὴ τῆς ἵστο- 40 

ρίας τοῦτό φησι δῆλον εἶναι, ὅτι μὴ σύνοδος ἄστρων ἐστὶν ὃ χομήτης, χαὶ 
ἐχ τοῦ λόγου δέ: εἰ γὰρ χαὶ συγχρινόμενοι ἀλλήλοις οἱ ἀστέρες οἱ μὲν 

20 μείζους of δὲ ἐλάττους φαίνονται, ἀλλ᾽ ἕχαστός γε αὐτῶν xad? αὑτὸν 

δρώμενος ἀδιαίρετος φαίνεται, τουτέστιν ἀμερής, χαὶ οὐ διορίζεσϑαι χαὶ 
διαλαμβάνεσϑαι δυνάμενος εἰς μέρη. διὸ οὐδὲ ὑπελθὼν ἄλλος ἄλλῳ ἀστήρ 
ποτε μέρος μὲν αὐτοῦ ἀφανὲς ποιεῖ, μέρος δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πάντα ἀφανῆ, ποιεῖ, 
τοῦτο δὲ ἄνευ ἡλίου τε χαὶ σελήνης. ὡς οὖν τὰ ἀληϑῶς ἀμερῇ ἁψάμενα 45 

9 IKK wx 5 ~ \ σ nich ΄ > ‘ \ f 5 ~ >> 25 ἀλλήλων ob ποιεῖ τὸ ὅλον μεῖζον, οὕτως χαὶ τὰ φαινόμενα ἀμερῇ οὐδὲν 
ἂν συνελϑόντα χαὶ ἁψάμενα μεῖζον τὸ ὅλον φαίνεσϑαι ποιεῖ: εἴη γὰρ ἂν 

οὕτως χατὰ μέρη αὐτῶν ἣ ἁφὴ φαινομένη γίνεσϑαι, ἃ μέρη οὐ φαίνεται 
ἔχοντα. ὅτι μὲν οὖν ἃς ἀποδιδόασίν τινες αἰτίας τῶν χομητῶν ψευδεῖς 
εἰσι, χαὶ διὰ τούτων ἱχανῶς ἐνδείχνυσϑαί φησιν. 

1 μετὰ tavtats a 2 ὅλος] ὧν AWa 4 εἶναι om. I ταὐτὰ] αὐτὰ δ᾽ 1 

5 ante τῇ add. δὲ AW αὐτὸν A ὡς ἄρα --- ἀστέρες τινές (6) etiam post προσ- 

πεφιλονειχηχέναι (4) posuit I, sed rursus delevit I? 7 ἀπέστελλε] fort. ἀπετέλεσε 

πρὸς ὃ AWa 8 ἐν τόποις τισὶ om. AW 10 ἐπὶ τούτοις AWa 12 φασὶ I 

13 post ὧν add. τινων A 15 ὑπεξελθϑόντα 1 10 χατὰ τοῦτον γινόμενον 1 
ἐπισχοτίσαντα 1 αὐτῷ --- ποιήσαντα (17) om., sed in marg. add. I αὐτῷ ὡς] 

αὐτῶς marg. I 18 ἀστέρων a 19 οἱ yap ἀστέρες ef xat συγχρινόμενοι ἀλλήλοις 

coll. AWa 20 αὐτῶν] adtoy W: αὐτὸς ἃ 21 ἀδιόριστος AW ἀμερίς 

Atw* διορίζεσθαι) διαιρεῖσθαι a 22 μέρους ἃ 23 μὲν μέρος coll. I 
πάντα -- ποιεῖ] πᾶν τὸ ἀφανὲς ποιεῖ AW: πᾶν 1 26 post συνελθόντα add. τε AWa 

ποιεῖ] fort. ποιοῖ εἴη scripsi: 7 I: μὴ AWa 27 xatd] xal ta I ἡ ἁφὴ] 

ἡ ἀμφοῖν I: τὴν ἁφὴν ἃ φαινομένην [ἃ ἃ μέρη] ἀμερῆ 1 φαίνηται ΑἹἿἹ 
ἐνδείχνυσϑαι) ἂν δείκνυσθαι AWa 
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p- 34425 Ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν ἀφανῶν τῇ αἰσϑήσει. 80r 

Ἐπὶ τὸ τὴν αἰτίαν αὐτὸς ἀποδιδόναι τῆς τῶν χομητῶν γενέσεως καὶ 
τῶν τούτοις ὁμοίων μέτεισι, χαὶ φησὶν ὅτι ἐπεὶ περὶ τῶν τῇ αἰσϑήσει 
ἀφανῶν τότε νομίζομεν ἱχανῶς ἀποδειχνύναι τῷ λόγῳ, ἐπειδὰν τοῖς ὃει- 

5 χϑεῖσι μηδὲν ἀδύνατον ἕπηται, ἄδηλον δὲ τῇ αἰσϑήσει χαὶ τὸ πῶς οἵ τε 
χομῆται γίνονται χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον τῶν τοιούτων, ἐχ τῶν νῦν ὃο- 

". On 

χούντων τε χαὶ φαινομένων ἣμῖν οὕτως ἂν ὑπολάβοι τις ἔχειν τὰ χατ᾽ 4 
αὐτά, 7 ἐκ τῶν φαινομένων τε χαὶ ὁρωμένων περὶ αὐτὰ οὕτως ἂν ὑπολάβοι 
τις γίνεσϑαι τὰ xat’ αὐτά. ἐπὶ τούτοις ὑπομιμνήσχει πρῶτον ἡμᾶς τῶν 

10 εἰρημένων ἐν τῷ περὶ τῶν διᾳσσόντων λόγῳ. ἦν δὲ ὅτι τοῦ χόσμου 
τοῦ περὶ τὴν γῆν, τουτέστι τοῦ ἐν γενέσει τε χαὶ φϑορᾷ κόσμου, ὅσον 
ἐστὶν ὑπὸ τὴν ἐγχύχλιον φοράν, τουτέστι μετὰ τὸ χυχλοφοριχόν τε 
χαὶ θεῖον σῶμα, ἢ ὅσον ἐστὶν εἶπεν ἀντὶ τοῦ ὅσον ἐστὶ σῶμα χαὶ ὅσος ὃ 
χόσμος ἐστὶν ὑπὸ τὴν ἐγχύχλιον φορὰν χαὶ τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα, τού- 50 

15 tov δὴ τοῦ σώματος τὸ πρῶτον μέρος τὸ χείμενον μετὰ τὸ ϑεῖον χἀχείνῳ 
συνάπτον ἀναϑυμίασιν εἶναι ξηράν τε χαὶ ϑερμήν, ἣν ὠνόμασε διὰ τῶν 
πρώτων ἀναϑυμίασιν χαπνώδη, ἣν ὑπέχχαυμα εἶπεν εἶναι διὰ τὴν πρὸς 

ὑπέχχαυσιν χαὶ ἔξαψιν ἐπιτηδειότητα, ἥτις αὐτή τε χαὶ πολὺ τοῦ συνεχοῦς 
αὐτῇ χαὶ wet αὐτὴν ὄντος ἀέρος συμπεριάγεται ὑπὸ τῆς τῶν ϑείων χυχλο- 

20 φορίας περὶ τὴν γῆν. περιφερομένη δὲ τὸν τρόπον τοῦτον ἢ ἀναϑυμίασις 
ἢ προειρημένη, xa? ὃ ἂν τύχῃ εὔχρατος οὖσα πρὸς τὸ ἐξαφϑῆναι, exnv- 8θν 
ροῦται- δι’ ἣν ἔξαψιν ἐρρέϑησαν γίνεσϑαι χαὶ αἱ τῶν σποράδων τε χαὶ 
διασσόντων λεγομένων ἀστέρων διαδρομαί. ὅταν δὴ εἰς τοιαύτην πύ- 
χνώσιν, τουτέστιν ἐπιτήδειον πρὸς ἔξαψιν, ἐμπέσῃ διὰ τὴν τοῦ ϑείου σώματος 

25 περιφορὰν πυρώδης ἀρχὴ μήτε οὕτως πολλὴ χαὶ σφοδρά, ὡς ταχέως χαὶ 
ἐπὶ πολὺ ἐχχαῦσαι τὴν πυχνότητα ταύτην, μήτε πάλιν οὕτως ἀσϑενής, ὡς ὅ 
ἀποσβεσϑῆναι ταχύ, ἀλλὰ ἰσχυροτέρα τῆς τοιαύτης χαὶ ἐπὶ πλεῖον διαμένειν 
δυναμένη, ἅμα δὲ συμπίπτῃ χαὶ χάτωϑεν ἄλλην ἀναφέρεσϑαι χατὰ τοῦτο ἀνα- 

ϑυμίασιν εὔκαιρον χαὶ εὔχρατον χαὶ ἐπιτήδειον πρὸς ἔξαψιν, γίνεται ἣ τοιαύτη 

80 ἔξαψις ἀστὴρ χομήτης, ὃς ἀπὸ τοῦ σχήματος τοῦ ἀναϑυμιωμένου τε χαὶ 

5 ἕπεται I τε οἱ coll. AWa 6 τῶν (post xat)] ὧν I! vov—éx τῶν 

(8) om. I 6. 7 post δοχούντων add. τῶν A 7 post ἔχειν add. τί A 

ὃ περὶ αὐτοὺς I 9 χατ᾽ αὐτούς I 13 ὅσον] 6 AWa 13. 14 ὅσος --- 

ἐστὶν] ὁ κόσμος ὅς ἐστιν AWa 14 χυχλοφορικὸν AWa 15 τοῦ χυχλοφοριχοῦ 

σώματος A χἀκεῖνο 1 16 ἣν] ἦν Aa 17 post ἣν add. καὶ AWa 
πρὸς ante ἔξαψιν (18) coll. I 18 bréxxavow χαὶ om. AW: Exxavow xal a 

19 μετὰ ταύτην AWa 22 ἐρρήϑησαν a αἱ om. I 23 ἄστρων 1 
δὴ] δὲ φησὶν A: δ᾽ ἣν W: οὖν α εἰς τοιαύτην I Arist. EF: post εἰς add. τὴν AWa 
Arist. vulg, 24 ἐπιτηδειότητα AWa 25 πολλὰ a ὡς] ὥστε AWa 

20 ἐχκαῦσαι] ἐξάψαι AWa 27 post ταχύ add. πρὶν ἐξάψαι AWa ἀλλὰ om. A 

τῆς] γῆς A 28 συμπίπτῃ a Arist. E: συμπίπτει AWI Arist. codd. plerique 
χατὰ τοῦτο om. AWa 29 πρὸς] εἰς 1, sed eadem manu supra scr. πρὸς 

χομήτης ἀστὴρ coll. AWa 

Comment. in Arist. IIT 2. Alex. in Meteora. 3 
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Me 
Ξ ’, Bl , ’ , λεῖ aA \ \ \ , ec / iC) ἊΝ, ! 

ξαπτομένου 7 κομήτης ἢ πωγωνίας χαλεῖται. ἐὰν μὲν γὰρ πάντῃ ὁμοία ἢ ἔξαψις 
- 5 , a 5 ra ΄ \ = ..7 ΄ ~ 

Ἴ τῆς ἀναφερομένης avattuurcicems χαὶ οἷον σφαιροειδής, χομήτης χαλεῖται, 10 
Ρ Ψ' 

ἂν δ᾽ ἐπιμήχης, πωγωνίας. γίνονται δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ of πίϑοι 
΄ sy ᾿ ~ ate ~ VGN NS ΄ > an χαλούμενοι, παρὰ τὸ σχῆμα τῆς πυχνῆς τε χαὶ ἐξαπτομένης ἀναϑυμιά 

5 σεως τὴν διαφορὰν λαμβάνοντες, ὧν χαὶ αὐτῶν προϊὼν μνημονεύσει. συν- 
τελεῖ δὲ ἢ χάτωϑεν ἀναφερομένη ἀναϑυμίασις εὔχρατος πρὸς ἔξαψιν εἴς 

Ὁ \ ~ ΄ ΄ ΄ \ > \ ~ r a τε διαμονὴν τοῖς χομήταις χορηγίαν παρέχουσα xat εἰς thy τῆς χόμης 15 
΄, Ψ. 

φαντασίαν. οὐ γὰρ περιωρισμένον χαὶ ἀποτετορνευμένον τὸ χαιόμενον, 
ἀλλ᾽ ἔχον ἐχδρομάς τινας χαὶ ἐξοχάς. δι᾽ ἃς ἢ φαντασία τῆς χόμης 

10 γίνεται. ὥσπερ δὲ ἣ φορὰ τοῦ τοιούτου ὑπεχχαύματος ἀστέρος φορὰ 
δοχεῖ εἶναι, οὕτως χαὶ ἣ μονὴ ἀστέρος μονὴ εἶναι φαίνεται. εἰχάζει δὲ 

Ἁ -Ὁ ,ὔ 2 5 ϑ , Me a Ve ! 777 = 5 , Cc A \ ~ 

τὴν τῆς τοιαύτης avatvutdcems ἔξαψιν ἐξάψει ἀχύρων: ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν 

ἀχύρων ἐξαφϑείσης τινὸς ἀρχῆς ταχεῖα 7 τοῦ πυρὸς διαδρομ ἢ γίνεται 
ἄλλου μετ᾽ ἄλλο ἐξαπτομένου, ὡς δοχεῖν ῥύσιν γίνεσϑαι τοῦ πρώτου ἐξαφϑέν- 

15 τος, μάλιστα δὲ τοῦτο ἐπὶ τῆς χαιομένης χαλάμης γινόμενον ὁρᾶται (ἀεὶ 
Ἰὰρ τοῦ πρώτου σβεννυμένου τὸ μετ᾽ αὐτὸ χαιόμενον, ἕως ἂν ἢ χορηγία 20 

~ , “ ~ ΄ὔ As ΠΡΟΣ Ἐς rie ~ 7 

τῆς χαλάμης ἢ. φαντασίαν παρέχει ῥύσεως πυρός) τοιοῦτον δή φησι 
~ > s ~ > , ~ ~ ~ 

γίνεσϑαι χαὶ περὶ τὴν τῶν ἀστέρων δοχοῦσαν διαδρομήν, τῆς ἐφεξῆς τῇ 
᾽ Ὁ...) 5 ΄ > ΄ \ . ε , > r 

πρώτῃ ἐξαφϑείσῃ ἀναϑυμιάσει ἐξαπτομένης διὰ τὴν ὁμοίαν ἐπιτηδειότητα 

90 πρὸς τοῦτο. χαὶ οἱ μὲν διάσσοντες οὕτως" ὅταν δὲ ἣ ἔξαψις ἢ τοιαύτη | 
χαὶ ἢ τοῦ πυρὸς νομὴ χαταμείνῃ mov, λαβομένη ἀναϑυμιάσεως πεπυχνω- 
pévys τε καὶ στέγειν πῦρ δυναμένης, χαὶ μὴ λεπτῆς χαὶ ἀχυρώδους χαὶ 

ῥαδίως ἀναλισχομένης, γίνεται τοῦτο τελευτὴ μὲν τῆς δοχούσης τοῦ ἀστέρος 2% 
διαδρομῇς (οὐχέτι γὰρ φέρεται), ἀρχὴ ὃὲ τῆς τοῦ χομήτου φορᾶς. μένουσα 

25 jap ἣ τοιαύτη ἀναθυμίασις ἐν τῷ αὐτῷ xat χαιομένη διά τε τὴν τοῦ 
προὐπάρχοντος ὑπεχχαύματος ἐπιτηδειότητα διὰ πυχνότητά τε χαὶ πλῆϑος 

χαὶ διὰ τὴν ἀνερχομένην χατ᾽ αὐτὴν χάτωϑεν εὔχαιρόν τε χαὶ εὔχρατον 
ἀναϑυμίασιν χαὶ χορηγίαν τῷ πυρί, περιφέρεται ὑπὸ τῆς τοῦ παντὸς περι- 
φορᾶς, χαὶ ἔστι τοῦτο ὃ χομήτης, στάσις χαὶ μονὴ διαδρομΐῆς ἄστρου. ἣν 30 

80 στάσιν ἐδήλωσεν εἰπὼν ὥσπερ διαδρομὴ ἀστέρος, ἔχων ἐν ξαυτῷ 
πέρας χαὶ ἀρχήν. ἂν γὰρ ἐπινοήσῃ τις ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ τὴν ἀρχὴν 

τοῦ διάσσοντος χαὶ τὰ μεταξὺ χαὶ τὸ πέρας γινόμενα, οὐχέτι γίνεται διάσ- 
σων, ἀλλὰ μένοντος ἐν τῷ αὐτῷ φαντασίαν ἀποτελεῖ" τοιοῦτον δὲ ὃ χομήτης 
2 ~ b) ~ Z Nw ας VERS in ij — », = > ~ 5 ~ ἐν τῷ αὐτῷ μένων πυρὶ χαὶ τὴν χορηγίαν τῆς προσεξάψεως ἐν τῷ αὐτῷ 

35 λαμβάνων. ὅταν μὲν οὖν ἣ τοιαύτη ἀρχὴ τῆς συστάσεώς te χαὶ ἐξάψεως 
ἐν τῷ χατωτέρω τόπῳ γένηται καὶ μὴ πλησίον τῶν ἄστρων, χαϑ᾽ ἑαυτὸν 8 

a 

ὃ χομήτης φαίνεται" ὅταν δὲ χατά τι πλησίον τῶν ἄστρων ἣ τῶν ἀπλανῶν 
ἢ τῶν πλανωμένων ἣ τοιαύτη ἀναθυμίασις συστῇ, ὑπὸ τῆς ἐχείνων χινή- 

1 ἐὰν] εἰ 1 3 ἐπιμήχης] ἐπὶ μῆχος AWa 4 χαλούμενοι] λεγόμενοι Α 

5 αὐτὸς ἃ 11 εἶναι μονὴ coll. Wa 12 ὡς] ὥσπερ Α ἃ γὰρ om. W 

15 ὁρᾶται γινόμενον AWa post γινόμενον add. οὕτως AWa 25 xat om. I 

26 te om. AWa 28 ἀναϑυμίασίν te xat AWa 30 σύστασιν A 

ἐν αὐτῶ A do ἀποστέλλει I 94 μένον Wa πυρὶ] πῦρ Aa post xat add. δὴ AW 

προεξάψεως | 09 λαμβάνον a post οὖν add. φησιν A 37 πλησίον om. AWa 
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σεως τῆς συστάσεως τὴν αἰτίαν ἔχουσα, τότε τῶν προὐπαρχόντων τις 
ἀστέρων χομήτης φαίνεται. οὐ γὰρ ἢ χόμη φαινομένη τῶν ἀστέρων πρὸς 
αὐτοῖς ἐστι τοῖς ἄστροις, ἀλλ᾽ οὖσα ὑπ᾽ αὐτοῖς πρὸς αὐτοῖς φαίνεται χαὶ 
συμπεριάγεται αὐτοῖς, ὡς αἱ ἅλως at γινόμεναι περί τε τὸν ἥλιον χαὶ τὴν 

ὅ σελήνην. χαὶ γὰρ αὗται οὐχ ἐγγὺς αὐτῶν γινόμεναι, ὅπ’ αὐτοὺς δὲ χαὶ 40 
zat’ αὐτούς, ὅταν ἢ 6 ὑποχείμενος αὐτοῖς ἀὴρ οὕτως πεπυχνωμένος, ὥστε 
πάϑος δέχεσθαι τοιοῦτον ὁποῖον ὕστερον ἐρεῖ, χινουμένοις αὐτοῖς συμπερι- 
φέρονται. -“Εἰχάσας δὲ τὴν χύμην τὴν γινομένην περί τινα τῶν ἄστρων τῇ 
ἅλῳ τῇ περί te τὸν ἥλιον xal τὴν σελήνην γινομένῃ κατά τε τὸ un περὶ 

10 αὐτοὺς γινομένην φαίνεσϑαι συνημμένην αὐτοῖς χαὶ χατὰ τὸ χινουμένοις 
αὐτοῖς συγχινεῖσϑαι, εἶπεν αὐτῶν χαὶ τὴν διαφοράν. τῆς μὲν γὰρ ἅλω τὸ 
χρῶμα τὸ φαινόμενον οὐχ ἐν τῷ ἀέρι οὐδ᾽ ἐν τῷ νέφει ἐστὶν ἐν ᾧ φαίνε- 45 
ται, ἀλλὰ γίνεται ἢ τοιαύτη φαντασία ἀναχλωμένης τῆς ὄψεως ἀπὸ τοῦ 
γέφους ἐπὶ τὸν ἥλιον χαὶ τὴν σελήνην χαὶ τὸ ἐπ᾽ ἐχείνων χρῶμο. ὡς ἐν 

15 τούτοις ὃν ὁρώσης. ἐπὶ δὲ τῶν χομητῶν ἐν αὐτῇ τῇ χόμῃ τὸ φαινόμενον 
ἐν αὐτῇ χρῶμά ἐστι: πῦρ γάρ ἐστιν αὕτη. ὅταν μὲν οὖν ἢ χόμη χατά 
τινα τῶν ἀστέρων γένηται, ἐχείνῳ συγχινεῖται, ὡς ἂν ἐχείνου τῇ τοιαύτῃ 
ἀναϑυμιάσει τὴν αἰτίαν παρέχοντος: ὅταν δὲ ὑποχάτω τε χαὶ χαϑ’ αὑτὸν 
συστῇ. οὐχέτι ἄστρῳ τινὶ ἰσοδρομεῖ, ἀλλ᾽ ἐφυστερίζων χαὶ ὑπολειπόμενος 50 

20 φαίνεται. τοιαύτη γὰρ ἣ χίνησίς τε χαὶ ἢ περιφορὰ τοῦ χόσμου τοῦ περὶ 
τὴν γῆν, οὐχ ἰσοδρομοῦσα τοῖς οὐρανίοις οὐδὲ ὁμαλῶς αὐτοῖς ἑπομένη 
οὐδὲ ἀχριβῶς σφαιριχή, ἅτε οὐ χατὰ φύσιν αὐτῶν οὕτω χινουμένων, ἀλλ᾽ 
ὑποσυρομένων ὑπὸ τῆς τῶν ϑείων χινήσεως. τοῦτο δέ, φησί, τὸ ὑπολεί- 
πεσϑαι τοὺς χομήτας καὶ xa αὑτοὺς συνισταμένους ποτὲ φαίνεσϑαι καὶ μὴ 

25 ἀεὶ περί τινι ἄστρῳ, μηνύει ὅτι μὴ | ἀνάχλασίς ἐστιν ὃ χομήτης ἀπὸ τῆς 81: 
ἀναθυμιάσεως τῆς ὑπὸ τὸν ἀστέρα τὸν φαινόμενον χομήτην ἐπὶ τὸν ἥλιον 

γινομένη, ὡς Movto of περὶ ᾿Ἱπποχράτην λέγοντες αὐτὸν ὁμοίως γίνεσϑαι 
aus 50) eae ia) DEEN Aer ea: P 

τῇ ἅλῳ. μνημονεύσας δὲ τῆς ἅλω περὶ μὲν ταύτης ὕστερον ἐρεῖν ἐπαγγέλλε- 

ται" τοῦ δὲ πυρώδη τὴν σύστασιν εἶναι τῶν τε χομητῶν χαὶ τῶν ἄλλων 

80 τῶν τοιούτων σημεῖόν φησιν εἶναι τὸ ἐπὶ πλεῖον αὐτοὺς γινομένους σημαίνειν ὅ 
αὐχμούς τε χαὶ πνεύματα. ὅταν γὰρ ἣ ϑερμὴ χαὶ πυρώδης ἀναϑυμίασις 
πλεονάζῃ, οὗτοί τε γίνονται χαὶ ὑπὸ τῆς τοιαύτης ἀναθυμιάσεως ξηρότερος 

ὃ ἀὴρ γίνεται, διαχρινομένου xal διαλυομένου ὑπ᾽ αὐτῶν τοῦ ἐξατμιζομένου 

χάτωϑεν ἀπὸ ἧς χαὶ ἀναφερομένου ὑγροῦ χαὶ χωλυομένου συνίστασϑαι 

1 post χινήσεως add. ἢ AWa 2 οὐ γὰρ---φαίνεται om. I 3 ὑπ᾽ αὐτοὺς a 

6 6 om. AWa ὥστε] ὡς τὸ AWa 7 ante τοιοῦτον add. τὸ AWa 

χινουμένης Aa 7. ὃ συμπεριφέρεται I 8 ἀστέρων AWa 9 μὴ] μήτε I 

9.10 περὶ αὐτοῖς a 14 ἐπ᾿ om. AWa 15 ὃν om. AWa post χομητῶν add. 
τῶν AW 17 ἄστρων AW ὡς --- ἐχείνου] ὃς ἂν ἐχείνων συγχινῆται AW itemque 

ἃ praeterquam quod ovyxtveitat habet 18 παρέχων AWa 22 opatpixd A 

24 χατ᾽ αὐτοὺς AW ποτὲ] ὁτὲ A: ὅτε W: om. a 25 περί τι τῶν ἄστρων a 
post ὅτι μὴ add. ὅτε περὶ ἀστέρα καὶ ὑπὸ ἀστέρα γίνεται ἡ AWa 27 γενομένη AW 
30 ἐπὶ πλείους I γινομένης a 91 ϑερμή te χαὶ AWa 33 ὁ om. AW 

διαχρινόμενος καὶ διαλυόμενος AWa 34 ἀπὸ τῆς γῆς AWa “at post ὑγροῦ om. a 

8 
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χαὶ μεταβάλλειν εἰς ὕδωρ. σαφέστερον δέ φησιν ἐρεῖν καὶ περὶ tod τοιού- 
‘ 

, ~ ~ 7, A) tov πάϑους τοῦ γινομένου ἐν τῷ ἀέρι διὰ τὸ πλεονάζειν τὴν ϑερμὴν ava- ἶ 
ϑυμίασιν, ὅταν χαιρὸς ἐνστῇ τοῦ περὶ τῶν πνευμάτων τε χαὶ ἀνέμων 10 
λόγου. of δὲ λέγοντες νέφος εἶναι ἐν τοῖς τοιούτοις τὸ εἰς τὴν ἄνω χώραν ; 

ἀνασπώμενον χαὶ ἐξαπτόμενον οὐχ εὖ λέγουσι. τὸ γὰρ νέφος ὑγρὸν xat 
ἀνεπιτήδειον πρὸς ἔξαψιν. εἰ δὲ λέγουσιν αὐτὸ εἰς ξηρότητα μεταβάλλειν, 
πόσῳ μᾶλλον ἄμεινον μὴ νέφος λέγειν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρχῆς πυχνὴν χαὶ ξηρὰν δ} ἱ: Ae) eS SCAG ΞΘ | Apis 7 mp | 
ἀναϑυμίασιν εἶναι thy τῶν τοιούτων ὕλην. ὅταν μὲν οὖν πυχνοί τε χαὶ 

πλείους of χομῆται συνιστῶνται, ξηροί te χαὶ πνευματώδεις of ἐνιαυτοὶ διὰ 
δ Pb] Y. ΞΕ, σ > , \ lf \ 5 , τὴν εἰρημένην αἰτίαν: ὅταν δὲ ἐλάττους te xal σπανιώτεροι χαὶ ἀμαυρο- 1b 

τεροι τὸ μέγεϑος, ὁμοίως μὲν οὐ γίνονται οἱ ἐνιαυτοὶ ξηροί τε χαὶ πνευ- 
1S > A) 3 \ Lf ΄ Ὁ ΙΝ, \ \ "οὶ x , 

ματώδεις, οὐ μὴν ἀλλὰ γίνεταί τις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὑπερβολὴ πνεύματος 

ἢ wath χρόνον, ὡς ἐπὶ πλεῖον παρατείνειν, 7] χατὰ μέγεϑος, ὡς σφοδρότητι 
διαφέρειν. πιστοῦται ὃὲ τὰ εἰρημένα διὰ τῆς ἱστορίας. xal γὰρ ὅτε ὁ ἐν 

Αἰγὸς ποταμοῖς λίϑος ἀπὸ τοῦ ἀέρος χατηνέχϑη ἡμέρας οὔσης, ὑπὸ πνεύ- 

watos ἀλλαχόϑεν ἀρϑεὶς βιαίου, ἔτυχε χαὶ τότε χομήτης ἀστὴρ γεγονὼς 20 
5 ἈΝ te , 3 \ \ ἘΣ e / ΄ 2 , κι ἢ \ i“ ἀπὸ ἑσπέρας: ἀλλὰ χαὶ ὅτε ὃ μέγας χομήτης ἐγένετο, οὗ καὶ πρὸ ὀλίγου 
ἐμνημόνευσεν ὡς γενομένου περὶ τὸν ἐν ᾿Αχαΐᾳ σεισμόν, ξηρὸς ἣν ὃ χει- 
udy χαὶ βόρειος. χαὶ τὸ χῦμα τὸ ἐπιχλύσαν τινὰς πόλεις τῶν ἐν ᾿Αχαΐᾳ, 
δι᾿ ἐναντίωσιν πνευμάτων ἐγένετο: βορέου γὰρ ἐν τῷ χόλπῳ πνέοντος ἦν 
ἐν τῷ πελάγει νότος σφοδρός. χαὶ τὸ περὶ Κόρινθον δὲ πνεῦμα ὅτε ἐγέ- 
Veto, χαὶ τότε φησὶ χομήτην πρὸς ὀλίγας ἡμέρας συστῆναι ἐπὶ ἄρχοντος 
᾿Αϑήνησι Νιχομάχου περὶ τὸν ἰσημερινὸν χύχλον. προσέϑηχε δὲ τὸ περὶ 25 
τὸν ἰσημερινὸν χύχλον, ὅτι χατὰ τὰ μέρη ταῦτα, ὡς ἐπιφέρει, σπανιώ- 
τεραι at τοιαῦται συστάσεις. τοῦ δὲ μὴ γίνεσθαι πολλοὺς μηδὲ πολλάχις 

χουήτας, ὥσπερ τοὺς διάσσοντας, ἀλλὰ χαὶ τοὺς γινομένους μᾶλλον γίνεσϑαι 
ἐχτὸς τῶν τροπικῶν ἣ ἐντὸς αἰτίαν φησὶν εἶναι τήν τε τοῦ ἡλίου χίνησιν 
χαὶ τὴν τῶν ἄλλων πλανητῶν ἀστέρων, οἱ μεταξὺ τῶν τροπιχῶν χινούμενοι 
(τοιαύτη γὰρ ἣ τοῦ ζῳδιαχοῦ ϑέσις, xa ἣν ἣ τῶνδε χίνησις) οὐ μόνον UWE ἢ Ὁ meen Sey ἢ a Be ae ie 

UA ~ \ 3 is ΄ \ > / SN ~ r ἐχχρζουσι πᾶν τὸ ἀναφερόμενον ὑγρὸν ἀναξηραίνοντες αὐτὸ τῇ χινή- 80 
σει, ἀλλὰ χαὶ διαχρίνουσι χαὶ λεπτύνουσι τὰς πυχνοτέρας τε καὶ πεπιλημέ- 
vas ἀναϑυμιάσεις, αἵτινές εἰσιν ὕλη τῶν χομητῶν. μάλιστα δὲ αἰτίαν φησὶν 
εἶναι τοῦ μὴ γίνεσϑαι χατὰ ταῦτα τὰ μέρη χομήτας πολλάχις, ὅτι τὸ 
πλεῖστον τῆς τοιαύτης ἀναϑυμιάσεως ἀδϑροίζεται εἰς τὴν χώραν τοῦ γάλα- 
χτος, τουτέστι τοῦ χαλουμένου γαλαξίου χύχλου, περὶ οὗ τὸν λόγον ἐφεξῆς 

ποιεῖται. 

3 post ὅταν add. ὁ AWa 8 τὴν om. Wa πυχνοί te om. A 9 ξηρύτεροί 
τε AWa 10 προειρημένην AWa δὲ om. A 12 post ἀλλὰ add. xat AWa 
16 ἔτυχες a 18 ἐν om. A1W ayaiay W 22 ἡμέρας om. I 

ἐπεὶ a 25 post πολλοὺς add. φησὶ AWa 28 of om. AWa χινούμενοι 
ex corr. [᾿; χινουμένων ΑΥ ἃ 20 τῶνδε! αὖ supra ser. 13 post μόνον add. 
yap a 30 αὐτῶν A 31 πυχνωτέρας Aa ce om. AWa . 82 ὅλαι 

AWa 33 post γίνεσϑαι add. πολλοὺς a πολλάχις om. 1 δῦ γαλαξίου 
χαλουμένου coll. Aa γαλαζίου W 
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σ : p. 345a11 “Ὅπως δὲ χαὶ διὰ τίνα αἰτίαν γίνεται χαὶ τί ἐστι τὸ 35 

γάλα, λέγωμεν ἤδη. 

Προτίϑεται μὲν περὶ τοῦ γαλαξίου χύχλου ποιήσασθαι τὸν λόγον, 
χαλεῖ δ᾽ αὐτὸν γάλα. τίνα δ᾽ ἐστὶν ἃ ζητήσει περὶ αὐτοῦ, προείρηχε" τί 45 

΄ > \ ~ , \ \ ΄, dd Z ? ' 

5 γάρ ἐστι, xal πῶς γίνεται χαὶ διὰ τίνα αἰτίαν. ὥσπερ d& χαὶ περὶ τῶν 
χομητῶν τὸν λόγον ποιούμενος πρῶτον τὰς προχαταβεβλημένας περὶ αὐτῶν 
ὑπὸ τῶν πρὸ αὐτοῦ δόξας ἱστόρησέ τε χαὶ ἐξήτασεν, οὕτως ποιεῖ χαὶ περὶ 
τούτου. ἱστορεϊ δὲ τῶν μὲν χαλουμένων [[Πυϑαγορείων τινὰς ὁδὸν λέγειν 

εἶναι τὸν χύχλον τοῦτον τοὺς μὲν τῶν ἀστέρων τινὸς τῶν ἐχπεσόντων χατὰ τὴν 
10 λεγομένην ἐπὶ Φαέϑοντος γενέσϑαι φϑορὰν ἐχπυρώσεως γενομένης, of δέ 

τ τινές φασιν αὐτὸν τὸν ἥλιον πρότερον ταύτην φέρεσθαι: διὸ καὶ διαχεχαῦ- 50 

σϑαι τὸν τόπον τοῦτον ὑπὸ τῆς φορᾶς αὐτοῦ. μνημονεύσας δὲ τῆς δύξης 

ταύτης ἐπιφέρει τὸ ἀναχολούϑως λεγόμενον ἐν αὐτῇ. εἰ γὰρ τοῦτο ἦν αἴτιον, 

ἔδει χαὶ τὸν τῶν ζῳδίων χύχλον, χαϑ᾽ ὃν νῦν ὃ ἥλιος φέρεται, ταὐτὸν 

15 πάϑος ἐχείνῳ πεπονθέναι 7 χαὶ ἔτι μᾶλλον. ἐν γὰρ τούτῳ οὐχ ὃ ἥλιος 

μόνον, ἀλλὰ καὶ of ἄλλοι πλάνητες πάντες τὴν χίνησιν ποιοῦνται" ἀλλὰ 81ν 

υὴν οὐδὲν περὶ αὐτὸν τοιοῦτον ὁρᾶται ὃν πάϑος. δῆλος γὰρ ἡμῖν χαὶ 

φανερὸς ἅπας 6 χύχλος γίνεται" ἀεὶ γὰρ αὐτοῦ χαὶ νυχτὸς ἑχάστης τὸ ἧμι- 

χύχλιον φανερόν ἐστι, χαὶ οὐδὲν φαίνεται τοιοῦτον περὶ αὐτὸν πάϑος, 

90 πλὴν xa? ὃ μόριον δοχεῖ συνάπτειν πρὸς τὸν τοῦ γάλαχτος χύχλον, οὐχ 

αὐτοῦ φαινομένου τοιούτου, ἀλλὰ τοῦ xat αὐτὸν μορίου τοῦ γαλαξίου 

ἐπισχοτοῦντος τῷ ἐχείνου χαϑαρῷ. 5 

᾿Αναξαγόρας δὲ χαὶ Δημόχριτος φῶς εἶναι τὸ γάλα λέγουσιν ἄστρων 

τινῶν. 6 γὰρ ἥλιος νύχτωρ ὑπὸ γῆν ἰὼν ὅσα μὲν περιλάμπει τῶν ὑπὲρ 20 

25 γῆς ὄντων ἄστρων, τούτων μὲν ph γίνεσϑαί φασιν φανερὸν τὸ οἰχεῖον φῶς 

ἐμποδιζόμενον ὑπὸ τῶν τοῦ ἡλίου ἀχτίνων " ὅσοις δὲ ἢ σχιὰ τῆς γῆς ἐπι- 

προσϑοῦσα ἐπισχοτεῖ, ὡς μὴ ἐπιλάμπεσϑαι τῷ ἀπὸ τοῦ ἡλίου φωτί, τούτων 

δὲ τὸ οἰχεῖον φῶς ὁρᾶσϑαι, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ γάλα. υνημονεύσας δὲ 

χαὶ ταύτης τῆς δύξης ὅτι ἀδύνατον τὸ λεγόμενον δείχνυσι. τὸ μὲν γὰρ 

80 γάλα det χατὰ τὸ αὐτὸ ὁρᾶται, χαὶ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ὃν ἀστέρας, ὑπὸ δὲ 
Dison) \ 

τοῦ ἡλίου (odx) del τὰ αὐτὰ ἄστρα οὐχ ὁρᾶται, ἀλλὰ ἄλλοτε ἄλλα. οὐ γὰρ 2% 

2 λέγομεν 1 5 γάρ] τέ AWa ὥσπερ --- καὶ] ὡς 1 6 χαταβεβλημένας 

Wa: χαταβεβλημένας αἰτίας A 8 δὲ] δὴ AWa 8. 9 εἶναι λέγειν coll. ἃ 

9. ἐμπεσόντων ἃ 10 γίνεσθαι et γινομένης 1 11 φασί τινες coll. I 

αὐτῶν A'Wa 12 φορᾶς] σφαίρας W 13 τὸ] tov W ἀναχόλουϑον 

a: ἀχολούϑως A 14 xa? οὗ AW 15 ἔτι] ἐπὶ I 17 περὶ αὐτῶν AW 

ὁρᾶται om. AW: ὁρᾶται ov om. a 18 αὐτοῦ om. AWa 22 ἐπισχοποῦντος W 

τὸ et χαϑαρόν AWa 24 γύχτα I ἰὼν] ὧν a ὑπερλάμπει AWa 

24. 25 ὑπὲρ τῆς γῆς A 25 ἰόντων I φασιν om. AWa 26. 27 ént- 

προσϑεν οὖσα AW: ἐπίπροσϑεν οὔσης a 28 εἶναι τὸ] γίνεται | 30 ὁρᾶται ante κατὰ 

ponunt AWa post αὐτὸ add. τοῦτο | δὲ om. 1 Ὁ1 οὐχ addidi 
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ἐν τῷ αὐτῷ τ τόπῳ περιφέρεται, ὡς αἰεὶ τοῖς αὐτοῖς ἄστροις τῶν ἀπλα- 

γῶν εἶναι χατὰ διάμετρον, ἀλλὰ διὰ τὴν οἰχείαν χίνησιν, ἣν ἔμπαλιν χινεῖται 

τῇ ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς, ἀεὶ πρὸς ἄλλους τῶν ἀπλανῶν τὴν αὐτὴν ον Ὁ 

λαμβάνει" ὥστε ἔδει χαὶ τὸν “Ἰαλαξίαν ἀεὶ χατὰ ἄλλους τ χαὶ XAT 

5 ἄλλα γίνεσϑαι μέρη. εἰπὼν ὃὲ τοῦτο μετὰ ταῦτα δείχνυσιν ὅτι μιηδὲ οἷόν 

τε (εἶναί) τινας τῶν ἀπλανῶν οἷς ἢ γῇ ἐπισχοτεῖ, ὡς μὴ δρᾶσϑαι αὐτοὺς 

ὑπὸ τοῦ ἡλίου χαὶ Coss ἀλλὰ πάντες ἀεὶ φωτίζονται. δείχνυται 80 

γὰρ ἐν τοῖς ἀστρολο ὑπ ὅ τε Ἴλιος τῆς γῆς ὧν πολλαπλάσιος καὶ τὸ 

Feta ὃ ἀφέστηχε τὰ ἄστρα ἀπὸ τῆς γῆς; μεῖζον (ὃν) τοῦ διαστήματος 

10 οὗ ὃ ἥλιος διέστηχε τῆς γῆς" οἱ ἀπλανεῖς γὰρ ἀπέχουσι τῆς γῆς πολλα- 

πλάσιον τοῦ διαστήματος οὗ ὃ ἥλιος τῆς γῆς ἀφέστηχεν, ὥσπερ πάλιν χαὶ 

τὸ τοῦ eu ἀπὸ τῆς γῆς ἀπόστημα πολλαπλάσιον τοῦ ἀποστήματος, ὃ 

ἀφέστηχεν αὐτῆς ἧ σελήνη. ὧν οὕτως Se od πόρρω οὐδὲ πολὺ ἀπὸ 

τῆς Ἰῆς ὃ χῶνος ἂν 6 ἀπὸ τῶν ἀχτίνων τῶν ἀπὸ τοῦ Ἵν τ 80 

15 τὴν γῆν χαὶ συναπτουσῶν aikahats pee. οὕτως δ᾽ ἔχοντος οὐχ οἷόν 

τε τὴν ἀπὸ τῆς γῆς σχιάν, ἦτις ἐστὶν ἢ νύξ, ἐπὶ τοσοῦτον ἐχτείνεσϑαι, ὡς 

ἐπισχοτεῖν δύνασϑαί τισι τῶν ἀπλανῶν. χῶνος μὲν γὰρ ἢ σχιὰ γίνεται, ὅταν 

υείζων ἢ ἥ σφαῖρα ἢ φωτίζουσα τῆς τ ΠΡ οὗτος δὲ 6 χῶνος 

περιγράφεται ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς φωτιζούσης σφαίρας φωτός, ὥστε χἀχείνου 

20 αἱ ἀχτῖνες χαὶ τὸ φῶς χατὰ χωνιχήν τινα περιφέρειαν τ πο τ ΕἸ το 

χατὰ Ἰὰρ τὴν περιγράφουσαν τὸν τῆς σχιᾶς χῶνον. ὥστε τούτων οὕτως 40 

ἐχόντων ἀνάγχη τὸν ἥλιον ἀεὶ πᾶσι τοῖς ἀπλανέσιν ἐπιβάλλειν τὸ φῶς χαὶ 

πάντας περιορᾶν. ἐμνημόνευσε δὲ χαὶ τῆς σελήνης, ὅτι τὸ ταύτης διά- 

στημα ἐπὶ τὴν γῆν ἔλαττον ἢ τὸ τοῦ ἡλίου, ὑπὲρ τοῦ ἐνδείξασϑαι ὅτι ταύτην 

25 way οὐδὲν ἄτοπον ἐμπίπτουσάν ποτε εἰς τὴν ἀπὸ τῆς γῆς σχιὰν μὴ δρᾶσϑα! 

ὑπὸ τοῦ ἡλίου μηδὲ προσλάμπεσϑαι, καὶ οὕτως ἐχλείπειν, τῶν δ᾽ ἀπλανῶν 

τινας ἀδύνατον, μὴ δυναμένης τῆς γῆς τοσαύτην ποιεῖν oxy. | 45 

Τρίτην δέ φησι δύξαν εἶναι περὶ tod γάλαχτος τὴν λέγουσαν ἀνάχλασιν 82 τ 

εἶναι τὸ γάλα τῆς ἡμετέρας ὄψεως ἀπό τινος ἀναϑυμιάσεως, ἥ τις εἶναι 

80 δοχεῖ τὸ γάλα, ἐπὶ τὸν ἥλιον, ἔνοπτρον γινόμενον τῇ ὄψει τῷ ἀπὸ τοῦ 

ἡλίου Or αὐτῆς ὁρωμένῳ φωτί, ὡς ἔλεγον of περὶ Ἱπποχράτην καὶ τὸν 

χομήτην γίνεσϑαι. τρίτην δὲ δόξαν εἴρηχε ταύτην εἶναι, χαίτοι τετάρτης 

1 τόπῳ om. ἃ ὃ πρὸς ἀλλήλους 1 4 τὸν] τὴν ἃ ἄλλους] ἀγήλους A 

καὶ om. I 6 εἶναι addidi οἷς --- ἐπισχοτεῖ] τὴν γῆν ἐπισχοτεῖν a ὡς μὴ] 

μὴ δὲ AWa 7 φωτίζειν 1 8 ὅ te] ὅττι ὁ 1: ὃ ἃ 9 ὃ] ᾧ AWa ὃν addidi 

10 ὁ ἥλιος] ἣ σελήνη ὃ 1 οἱ ---᾿"ῆς om. A οἱ] χαὶ οἱ 1 γὰρ om. 1 

11 post πολλαπλάσιον add. ὃν AW 12 τὸ] τοῦ I! ἀπὸ τῆς γῆς iterat I? 

ἀπόστημα --- τοῦ om. 1 ὃ] οὗ AWa 13 αὐτῆς] αὐτοῖς ΑἹ 14 ἂν] ἄνω 1 

15 ἀλλήλοις ἃ οὕτως ὃ οὗ οὕτως AWa 15. 16 οἷόν τε] οἴονται I 

16 ἥτις ---νὐξ post éxtelvectar ponit 1 18 μεῖζον AW ἡ post φωτιζομένης 

ponunt AWa τοῦ φωτιζομένου 1 οὗτος] οὕτως AWa 19 ἀπὸ om. 

AWa 20 χωνιχὴν]) χοινὴν a τινα om. AW συμβάλλουσιν AW: συμ- 

βάλλειν ἃ ἀλλήλαις AWa 23 ὅτι xat τὸ I 24 ἢ ἢ 1 " 82 εἶναι 

ταύτην coll. AW χαίτοι om, AWa post τετάρτης add. δὲ I: fort. ye 
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΄ ¥ , , a Es AF 
μνημονεύσας, ἥτοι εἰς μίαν συνάγων τὰς τῶν [Πυϑαγοριχῶν, οἱ ὁδὸν μὲν 10 
Ὑ' \ ΄ > > ra \ ~ ey 7 ¢ ” ~ 

ἔλεγον τὸ γάλα, ἀλλ of μὲν τοῦ ἡλίου ot δὲ ἄστρου τινὸς τῶν ἐχπεσόντων 
5 ~ 5 aN \ \ ye Φ 29 ΡῈ ὃ Pie ‘ / \ Q/7F ΄ 

éx τοῦ οὐρανοῦ χατὰ τὴν ἐπὶ Dazdovtos φϑοράν, ἣ ταύτην τὴν δόξαν ὡς 
τέλεον χενήν τε χαὶ μυϑώδη παραιτούμενος. διὰ τοῦτο γὰρ οὐδὲ εἶπέ τι 

\ 5 \ es \ χλλ λέ σ c ‘ ἢ: {. ~ , \ v 

5 πρὸς αὐτὴν πρὸς τὰς ἄλλας λέγων, ὅτι txavh χαὶ ῥηϑεῖσα μόνον τὸ ἄτοπον 
- ote! - pay , > ὙΦ > 

τὸ αὑτῆς δεῖξαι. ὅτι O& χαὶ ἢ τῆς ἀναχλάσεως δόξα ἀδύνατος, δείχνυσιν 

οὕτως. ἐν οἷς χατὰ ἀνάχλασιν ὁρᾶταί τινα, ἐν τούτοις ἐὰν πάντα ἠρεμῇ, 
τό τε ὁρῶν χαὶ τὸ ἔνοπτρον χαὶ τὸ δρώμενον (τὸ δὲ ἅπαν ἐπήνεγχε δη- 15 

λωτιχὸν τοῦ εἰ πᾶν χαὶ ἕχαστον τῶν εἰρημένων ἠρεμοίη) ἀνάγχη ἐν τῷ 
>) ~ ~ l4 ~ ΄ 

10 αὐτῷ σημείῳ τε χαὶ μέρει τοῦ ἐνόπτρου τὸ αὐτὸ μέρος τῆς ἐμφάσεως 
, , 7 e 

φαίνεσϑαι. πάντων γάρ, δι’ ὧν ἢ ἔμφασις χαὶ ots χαὶ dv, ἠρεμούντων 

ἀνάγκη χαὶ τὴν ἔμφασιν ἠρεμεῖν χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ φαίνεσϑαι. εἰ δὲ ἢ μὲν 
ὄψις μένοι, χινοῖτο δὲ χαὶ τὸ ἔνοπτρον χαὶ τὸ δρώμενον, προσέτι δὲ τὸ 

δρώμενον πρὸς μὲν τὸ ὁρῶν τὸ αὐτὸ διάστημα φυλάσσοι, πρὸς δὲ τὸ ἔνοπ- 

15 Tpov μηκέτι, ἀλλὰ μὴ ἰσοταχῶς αὐτῷ χινοῖτο χαὶ συμμεταβαίνοι, ἀδύνατον 20 

τὴν αὐτὴν ἔμφασιν χατὰ τὸ αὐτὸ μέρος γίνεσϑαί τε χαὶ ὁρᾶσϑαι τοῦ χατόπ- 

τρου. τῷ μὲν γὰρ ἀνισοταχῶς χινεῖσϑαι τό τε χάτοπτρον χαὶ τὸ ὁρώμενον 
nd a ae 4 ~ , CaM: e 4 v ΄ 

ἄλλοτε χατ᾽ ἄλλο μέρος τοῦ χατόπτρου 7 ἔυφασις δὁραϑήσεται, ἄλλην σχέσιν 
bey \ »» Ne A \ v lA 4 ~ 9 \ . \ 

αὐτῶν πρὸς ἄλληλα διὰ τὴν ἄνισον χίνησιν λαμβανόντων: τῷ Ge μὴ τὸ 

20 αὐτὸ διάστημα φυλάσσειν αὐτὰ πρὸς ἄλληλα, ἀλλὰ ποτὲ μὲν πλεῖον 
la , ΄ » 

ἀφίστασϑαι, ποτὲ δ᾽ ἐγγυτέρω γίνεσϑαι μεταβάλλει χαὶ ἢ ἐμφασις" 

πορρωτέρω μὲν γὰρ ἀφισταμένου τοῦ ὁρωμένου ἐν βάϑει μᾶλλον τοῦ χατόπ- % 

τροῦ τὸ δρώμενον ὁραϑήσεται, εἰ δὲ ἐγγυτέρω προσίοι τῷ χατόπτρῳ, 

ἐγγυτέρω τῆς ἐπιφανείας τοῦ χατόπτρου καὶ ἣ ἔμφασις φανήσεται. ἣ τὸ 

25 πρὸς ἄλληλα δὲ μὴ ἰσοταχῶς μηδὲ ἐν τῷ αὐτῷ διαστήματι 
= \ ΄ - > , ΄ > C 

εἶπεν οὐ τὴν χατὰ βάϑος αὐτῶν ἀπόστασιν λαμβάνων διαφέρουσαν γίνεσϑαι, 
vw Ὑ ῳ ὦ ΄΄ 

ἀλλὰ τὴν χατὰ τὴν ἄνισον χίνησιν: παραλλαγὴ γὰρ ἔσται τοῦ διαστήματος, 
> a) ΄ ἥ, > [4 b) 4 we = o ν᾿ > Pe 

εἰ μὴ ὁμοίως ἀλλήλοις ἀμφότερα συμπεριφέροιτο. οὕτω γὰρ δυνήσεται 
- ΄ \ 4 

ἀμφότερα σώζειν πρὸς τὸ ὁρῶν τὸ ἴσον διάστημα, εἰ μὴ κατὰ βαάϑος so 
~ , 2 , , > \ ᾿ς \ 

30 μεϑισταῖτο προσιόντα ἀλλήλοις χαὶ πάλιν ἀφιστάμενα, ἀλλὰ χατὰ μόνην τὴν 

ἀνισοταχῇ μετάβασιν. τούτων δ᾽ οὕτως ἐχόντων, χινουμένων ἐπὶ τῶν προχει- 
~ ~e σ ν \ 

μένων τοῦ τε λεγομένου xaténtpov καὶ τοῦ δρωμένου; ἐφ᾽ 6 φασι γίνεσϑαι τὴν 

ἀνάκλασιν, χαὶ μενόντων τῶν ὁρώντων, εἰ χατὰ ταὐτὸν ὁρῷτο τὸ ὁρώμενον, 

οὐχ ἀνάχλασις εἴη ἄν τὸ γινόμενον. ἀλλὰ μὴν ἐπὶ τοῦ γάλαχτος Ἡμῶν 

35 μὲν τῶν ὁρώντων ἠρεμούντων χαὶ ἴσον ἀφεστώτων ἑχατέρου, τοῦ τε 

2 ἄλλοι μὲν 1 ἐμπεσόντων AW 4 τί Al 7 ἠρεμεῖ ἃ 8 ἅπαν 

--εἰρημένων (9) om. I 9 εἰ πᾶν] εἰπεῖν a χαὶ supra vers. add. A 

10 post te add. ὃν Wa 11 χαὶ post οἷς om. a 13 μένοι om. | δὲ 

post χινοῖτο om. | 15 μὴ] μηδ᾽ AWa χινῶτο I: χινεῖται a petaBatvor A 

16. 17 τοῦ χατόπτρου---χαὶ τὸ om. | 17 ἰσοταχῶς Wa 26 ἀπόστασιν αὐτῶν 

coll. AWa 27 τὴν post ἀλλὰ scripsi: τῶν I: om. AWa παραλλαγὴ] παράλ- 

ληλα 1 29 ἄνισον AWa 30 μεϑίστατο 1: μεϑίσταται τὸ W: μεϑίσταται a 

33 εἰ--- ὁρῷτο] κατ᾽ αὐτὸν ὁρώντων | χατὰ ταὐτὸν] κατ᾽ αὐτὸ Aa ὁρώμενον] 

φαινόμενον ἃ 34 ἂν om. AWI 35 τῶν] to A 
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δοχοῦντος ede, χαὶ τοῦ δι᾿ αὐτοῦ ἀπ οτ (enna γὰρ 7 γῆ λόγον 8 

ἐπέχει, ual περὶ αὐτὴν χινεῖται τὰ χύχλῳ χινούμενα, ἴσον ἕχαστον αὐτῆς 

ὡσανεὶ χέντρου ἀπέχοντα) τὰ δὲ ἄστρα τὰ ἐν τῷ τοῦ τ χύχλῳ 

ὄντα χινεῖται, τουτέστι τὸ χάτοπτρον" εἰ γὰρ ὃ αὐνλος περὶ ἐχεῖνα, ἐχεῖνα 

5 δὲ χινεῖται, ἀνάγχη χαὶ τὸν χύχλον χινεῖσϑαι, ὃν ὡς κάτοπτρον λαμβάνουσι" 
- X Χ FONE a ὍΛΑ δὼ l4 2 ~ ~ ΄ γᾷ 

χινεῖται δὲ χαὶ ὅ ἥλιος, ὃν δρᾶσϑαι λέγουσιν ἐν τῷ τοῦ γάλαχτος χύχλῳ 

ἐπ᾽ αὐτὸν γινομένης τῆς ἀναχλάσεως. χαὶ οὐχ eee χινεῖται, οὗ σημεῖον 40 

παρέϑετο τὸ τὸν ve, περὶ ὃν καὶ αὐτὸν ὄντα ἐν τοῖς ἀπλανέσιν ὃ τοῦ 

ee χύχλος ἐστί, ποτὲ μὲν ἕωϑεν ἐπιτέλλειν, ποτὲ δὲ μέσων νυχτῶν. καίτοι 

10 εἰ το: ἐχινεῖτο τῷ ἡλίῳ, ἀεὶ ἂν ἕωϑεν ἐπέτελλεν ἢ ἀεὶ υξσονυχτίου" 

οὕτως γὰρ ἂν χαὶ τὴν αὐτὴν σχέσιν χαὶ τὸ αὐτὸ διάστημα πρὸς τὸν ἥλιον 

ἔσωζε. χινουμένων δὲ τούτων οὕτως ὅμως οὐδὲν ἧττον τὸ γάλα ἀεὶ χατὰ 

τὰ αὐτὰ μέρη χαὶ χατὰ τοὺς αὐτοὺς ἀστέρας ὁρᾶται. χαίτοι εἰ ἣν ἔμφασις 45 

χαὶ μὴ ἐν αὐτῷ τι τῷ δρωμένῳ ἴδιον ὃν ὑπῆρχε τὸ ὁρώμενον, οὐχ ἔδει τοῦτο 

15 γίνεσϑαι. προστίϑησι δέ τι τοῖς ἘΠΕ Π ΤΠ 2s χαὶ ἄλλο, ape tee ov τῆς 

προειρημένης δόξης, τὸ νύκτωρ ἐν ὕδατι χαί τισι τοιούτοις ἐνόπτροις τὸ 

dha ἐμφαίνεσθαι: ἄτοπον δὲ εἶναι τὸ λέγειν χαὶ τότε τὴν ὄψιν ἀναχλᾶσϑαι 
ΕΑ ~ σῷ Ὅν \ “τ > b) a τίς > YQ \ ΄ 

ἀπὸ τοῦ ὕδατος ἐπὶ τὸν ἥλιον. εἰ γὰρ τοῦτο ἐγίνετο, οὐχ ἔδει τὸν χύχλον 

τὸν τοῦ γάλαχτος εἶναι τὸν ἐμφαινόμενον, τὸν τὴν ἀρχὴν μηδὲ δρώμενον, 
“Ἂ ΕῚ \ \ ~ Or 4 3) iN Xx ΄ ἣν \ 2) ’, 3 Ἂν NA  ς 

90 ἢ ἀπὸ μὲν τοῦ ὕδατος λέγειν ἐπὶ τὸ γάλα γίνεϑαι τὴν ἀνάχλασιν, ἀπὸ δὲ 50 
, ys > A δὴ isa / \ vw Ὁ. . ~ b} 4 (years | χὰ 

τούτου πάλιν ἐπὶ τὸν ἥλιον: λίαν γὰρ ἄτοπος ἣ διπλὴ ἀνάχλασις διὰ τὸ 

διάστημα. ὅτι μὲν οὖν οὔτε δδὸς τῶν πλανήτων οὐδενός. 

ἱστορήσας τὰς προχαταβεβλημένας δόξας χαὶ δείξας πάσας ψευδεῖς τε χαὶ 

ἀδυνάτους ὑπομιμνήσχει τῶν εἰρημένων τε χαὶ δεδειγμένων. 

\ 

25 ρ. 8450 Ἡμεῖς δὲ λέγομεν ἀναλαβόντες τὴν ὑποχειμένην 

ἀρχὴν ἡμῖν. 

Τὴν αὑτοῦ δόξαν τίϑησι διὰ τούτων, προσχρῆται δὲ τοῖς προειρημένοις. δῶν 

ἔχειτο δὲ αὐτῷ τό τε ἔσχατον τοῦ ἀέρος χαὶ ἐπιπολάζον αὐτῷ εἶναι δυνάμει 
~ Pelé Ny ‘ Ἂ \ ‘os \ 9, ὃ ΄ a \ >] 4 \ Ve 

πῦρ, τουτέστι ϑερμὴ χαὶ ξηρὰ ἀναϑυμίασις xal ἐπιτήδειος πρὸς ἔξαψιν. 

80 χινουμένου δὴ τοῦ ἀέρος χαὶ διαχρινομένου ὑπὸ τῆς τῶν οὐρανίων περιφορᾶς 

προειρημένη ἀναϑυμίασις ἀποχρίνεται am’ αὐτοῦ χαὶ μετεωρίζεται. ἢ 

δὴ πυχνοτέρα τε χαὶ παχυτέρα ἀναϑυμίασις τοιαύτη ἐστὶν ὡς ἀπ’ αὐτῆς 

8.4 τὰ δ᾽ ἐν τῷ τοῦ γάλακτος χύκλῳ φερόμενα ἄστρα χινεῖται ex Arist. A 3 δὲ] yea 

5 ὃν ὡς scripsi: dv ὡς I: ἐν ᾧ τὸ AWa 6 χινεῖται δὲ --- λέγουσιν om. I 7 ἀνα- 

ϑυμιάσεως A 8 τὸ om. AW περὶ ὃν] περιὸν 1 9. ἐπιτέλλοντα Α: 

ἐπιτέλειν ἃ 11 χαὶ post ἂν om. AWa 14 μὴ ἐν] μηδὲν AWa ὃν 

om. I τὸ ὁρώμενον ex τῷ ὁρωμένῳ corr. 1 15 ὃν om. 1 18. 19 tov 

τοῦ γάλακτος χύχλον a 21 ἄτοπον A 21. 22 διὰ τὸ διάστημα in marg. add. I 

22 ὅτι --- οὐδενός om. a οὔτε] οὐδὲ W 23 post ἱστορήσας add. δὲ ἃ 

25 λέγομεν I Arist. E: λέγωμεν AWa Arist. vulg. 27 αὐτοῦ W τίϑησι] 

προστίϑησι AWa 28 δὲ] γὰρ ἃ αὐτῷ] αὐτὴν ἃ 90 δὴ] δὲ AWa 

32 δὴ om. AWa τε] δὲ a 



ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM A 8 [Arist. p. 345031] 41 

Εἰ a ῶ \ “ [4 \ Ἁ 5 Qo / / 5 \ ay ~ γίνεσϑαι τοὺς χομήτας χατὰ τὸν ἀποδεδομένον τρόπον. ἐπεὶ δὲ τῶν 50 
~ c ’ ? , ΄ νι c , 

χομητῶν ot μέν τινες xa’ αὑτοὺς συνίστανται, ὡς προείρηται, of ὃὲ ὑπό 
τι ἄστρον ἢ τῶν ἀπλανῶν 7 τῶν πλανωμένων, ᾧ χινουμένῳ χαὶ συμπερι- 

\ φέρονται, ὡς δοχεῖν τοῦ ἄστρου τὴν χόμην εἶναι, ἐπὶ τοσοῦτον διαμένοντες, 
5 ἐφ᾽ ὅσον χάτωϑέν τις αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἀέρος χορηγία γίνεται ἀναφερομένης 

KAT αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ εὐχράτου τε πρὸς ἔξαψιν χαὶ εὐχαίρου ἀναϑυμιάσεως, 
δεῖ, φησί, χαὶ ἐπὶ τοῦ (es τοιοῦτον TO γινόμενον ἐπινοῆσαι, ὁποῖον 
ἐπὶ τῶν χομητῶν, τῶν ὑπὸ | τῶν ἄστρων συνισταμένων. ὡς γὰρ τῷ 89: 
ἡλίῳ πολλάχις ἢ ὕπ᾽ αὐτὸν γινομένη σύστασις, ἀφ᾽’ ἧς ἢ ἅλως κατὰ τὴν 

10 πρὸς τὸν ἥλιον ἀνάχλασιν γίνεται, χινουμένῳ συμπεριφέρεται ἐπὶ πολύ, 

ἀλλὰ χαὶ τῇ σελήνῃ, οὕτως οἵ τε χομῆται τοῖς ἄστροις, ὑφ᾽ ἃ συνίστανται, 

ταύτῃ διαφέροντες τῆς ἅλω, ὅτι ἐχείνη μὲν ἐξ ἀναχλάσεως φωτίζεται, οἱ 
δὲ χομῆται ἐν αὑτοῖς τὸ ms ἔχουσιν, ὡς ΤρΟΕΙ ΧΟ; ἐπεὶ ἄμφω γε ava- 

ϑυμιάσεις πυχναί τε χαὶ eas ἀλλὰ χαὶ τὸ γάλα Guota τις ἀναθυμίασις 5 

15 τῇ χόμῃ. ὃ γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνων ἣ περὶ ms < ἄστρον ἀναϑυμίασις τοιαύτη 
γενομένη χομήτην ποιεῖ, τοῦτο περὶ τοὺς ἀστέρας ἅμα γενόμενον τοὺς 
nad ὃ τὸ γάλα φαίνεται τὸν χαλούμενον ποιεῖ γαλαξίαν χύχλον. ὃ γὰρ περὶ 
ἕνα ἀστέρα γίνεται, τοῦτο χαὶ περὶ ὅλον τὸν οὐρανὸν ὑποληπτέον γίνεσϑαι, 
τουτέστι τὸ χυχλοφορικὸν σῶμα" τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν εἰπὼν χαὶ τὴν ἄνω 

90 φορὰν ἅπασαν. ἐπεὶ γὰρ οὐρανὸς χαὶ ὃ σύμπας χόσμος χαλεῖται, χαλεῖται 
δὲ χαὶ τὸ ϑεῖον σῶμα πᾶν, ἀλλὰ χαὶ 7 ἀπλανὴς σφαῖρα, ἐπὶ τίνος ἐχρήσατο 10 

τῷ τοῦ οὐρανοῦ ὀνόματι, ἐδήλωσε τῇ προσϑήχῃ" ἐπὶ γὰρ τῆς ἀπλανοῦς. εἰπὼν 
δὲ ὃ xa ἕνα τῶν ἀστέρων συμβαίνει, ὡς παρὰ τὴν ἐχείνου χίνησιν τὴν 
bn’ αὐτὸν ἀναϑυμίασιν, εἰ εὔχρατος εἴη χαὶ πυχνὴ πρὸς ἔξαψιν, ἐξάπτεσϑαι, 

95 τοῦτο δὲ εὔλογον χαὶ ἐπὶ παντὸς τοῦ οὐρανοῦ γίνεσϑαι, τουτέστι τῆς 
ἀπλανοῦς σφαίρας χαὶ πάσης τῆς περιφορᾶς, ὅτι εὔλογον τὸ εἰρημένον 
παρέστησεν. εἰ γὰρ ἣ ἑνὸς ἄστρου χίνησις ποιεῖ τι τοιοῦτον, εὔλογον 15 
χαὶ τὴν τῶν πάντων τοῦτο δύνασϑαι ποιεῖν, ὡς ἐχριπίζειν τε χαὶ ἐξάπτειν 

τὴν ὑπ᾽ αὐτοὺς ἀναϑυμίασιν χαὶ συνεφέλχεσϑαι. εὐλογώτερον δὲ μᾶλλον 
80 τὸ τοιοῦτον γίνεσϑαι χαϑ᾽ ὃ μέρος τοῦ οὐρανοῦ πλεῖστοι χαὶ πυχνότατοι 

Ὁ /F Ὁ) \ ΄ ΩΣ ἊΨ, ΧΡ, σ ) σ Ἁ ᾿ Ἁ Vv χαὶ μέγιστοι ἀστέρες εἰσί. δείξας δ᾽ ὅτι xa’ ὅλον τὸν οὐρανὸν εὔλογον 
τὸ προειρημένον γίνεσϑαι, ἑξῆς τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τοῦ χατὰ μέν τι 

1 ἀποδεδομένον] εἰρημένον AWa 2 ot μέν om. 1 ὡς προείρηται om. 1 
post οἱ δὲ add. χαὶ AWa 3 7 prius om. AWa ᾧ om. 1 4 ὃδια- 

μένοντος ΑἹ 5 χάτωϑεν τῆς αὐτῆς I 6 εὐχράτου τε] εὐχρατοῦται 1 

7 Get] διὸ AW χαὶ om. AWa 8 ὑπό te τῶν 1 10 χινουμένων A? 

11 of te] ἥ te a ὑφ᾽ ἃ om. AWa ὑφίστανται AWa 13 αὐτοῖς Ala 

14 ἀναθυμιάσεις a 16 γινομένη A γινόμενον AWa 17 τὸ om. 1 

ὃ γὰρ -- γίνεσϑαι (18)] ἀέρα τε καὶ διαχρίνει διὰ τὸ τοῦ χύχλου μέγεϑος A 20 καὶ γὰρ 

οὐρανὸς coll. I χαλεῖται semel AWa 21 ἐπί τινος I 23 ὃ] ὅτι a: ὃ 

χαὶ W: fort. ὅτι ὃ ἄστρων ΤῊ 25 τοῦτο δὲ] ταύτην AWa: fort. τοῦτο δὴ 

26 post ὅτι add. δὲ AW 27 τι om. AW 28 ἐκρίπτειν 1 29 αὐτοὺς] 

αὐτῆς 1 εὐλογώτερον --- εἰσί (31) om. A 30 πυχνότεροι AWa 32 ἐξ 

ἧς W ἀποδίδωσι] προστίϑησι AWa 32 τι μὲν coll. ἃ 
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> fad \ ~ ΄ ec ~ \ ΄ ‘ ΄ τ \ " A αὐτοῦ τὸ τοιοῦτον πάϑος ὁρᾶσϑαι χαὶ μένειν, χατὰ δέ τι μή. χατὰ μὲν δὴ 
τὸν ζῳδιαχόν φησι μὴ μένειν τὴν τοιαύτην ἀναϑυμίασίν τε χαὶ σύστασιν, χαίτοι 90 
Ὑ > ~ > ~ 5 o \ ΄ > oh ee \ ~ σ oO 
ovta ἐν τῇ ἀπλανεῖ- οὐχ Ot μὴ γίνεται, GAA ὅτι χατὰ τοῦτον 6 τε ἥλιος 

χαὶ ot ἄλλοι πλάνητες χινούμενοι διαχρίνουσι χαὶ λεπτύνουσι τὴν τοιαύτην 

5 σύστασιν. διὰ τοῦτο γάρ, ὡς προείρηται, χαὶ οἱ πολλοὶ τῶν χομητῶν ἐχτὸς 

τῶν τροπιχῶν συνίστανται, ὅτι, φησί, μηχέτι χατὰ τοῦτον οἱ πλάνητες 
φέρονται: οὐ γὰρ ἐχβαίνουσι τὸν ζῳδιαχόν, ὃς τῶν τροπιχῶν ἐφάπτεται 

ld σ a. » , id οὐ τοι ce , ~ ΄ ἣν. ~ 5 ἦι 

μόνον. ὅτι ὃξ εὐλόγως Oy’ ὃν ot πλάνητες χινοῦνται, ὑπὸ τοῦτον οὐ γίνεται 
ἮΝ ΄ ~ f, A Ὧι c si \ σ / X [4 Ἀ Ἁ 

τὸ γάλα, σημεῖον παρέϑετο τὸ μηδὲ ὑπὸ τὸν ἥλιόν ποτε μηδὲ ὑπὸ τὴν 

10 σελήνην χόμην συνίστασϑαι, τῷ ϑᾶττον διαχρίνεσϑαι ὑπὸ τούτων τὰς τοι- 
αὐτας ἀναθυμιάσεις ὡς πάνυ ϑερμῶν, ὡς χωλύεσϑαι τὴν σύστασιν αὐτῶν. 5 
εἰ δὲ ὑπὸ τούτους μὴ γίνεται τοιαύτη σύστασις, οὐδ᾽ ἂν χατὰ τὸν χύχλον 

~ , qQ? a Ὡς / 3 > 3 \ , Le i 

τοῦτον γίνοιτο, xa’ ὃν οὗτοι περιφέρονται, οὐχ els ἀλλὰ πάντες. 6 δὲ 
΄ τὸ ? a f Ἀ ΄ , la 5 \ " ΄ 

χύχλος οὗτος, χαϑ' ὃν φαίνεται τὸ γάλα, μέγιστός ἐστι, χαϑὼς χαὶ 6 
a > ΄ Ψ ἊΝ \ ~ 4 \ \ ς ΄ Υ \ \ 15 ζῳδιαχός" ἔτι 65 χαὶ τῇ ϑέσει τοὺς τροπιχοὺς ὑπερβάλλει: ἔστι μὲν γὰρ 

λοξὸς χαὶ αὐτός, χαὶ οὐ διὰ τῶν πόλων, ὑπερβάλλει μέντοι τοὺς τροπιχοὺς 

χαὶ ἄλλων τινῶν χύχλων ἐφάπτεται οὐ πόρρω τῶν πόλων ὄντων χαὶ χεῖται 80 

τοῦ ζῳδιαχοῦ ἐχ πλαγίων, ὡς μὴ xat αὐτὸν χινεῖσϑαι τοὺς πλάνητας" ἔτι 
τε πλείους ἀστέρας ἔχει" πλήρης γὰρ ὃ τόπος φαίνεται ὧν μεγίστων τε 

΄ v b) ~ o> 5 > 
20 χαὶ λαμπροτάτων ἄστρων, xat ἔτι τῶν σποράδων χαλουμένων. εἴη ὃ 

ἂν ἄστρα μὲν λέγων, ἃ δοχεῖ ἀναπληροῦν τι μέρος τῶν χατηστερίσϑαι δο- 
χούντων, οἷον τῆς ἄρχτου 7 τοῦ ὠρίωνος ἢ τῆς παρϑένου ἣ τοῦ στεφάνου 
4 a - Yh aA ΄ ΄ ἊΝ Ν 2 
Ἢ τινος ἄλλου, ὧν χαὶ “Apatoc μνημονεύει, σποράδας δὲ τοὺς χα 

i \ 4 \ x ἌΝ oc ΄ 4 2» \ avtovs ὄντας, περὶ ὧν χαὶ “Apatos οὕτως μνημονεύει λέγων ᾿᾿ἄλλοι δὲ 
΄ ΄ 4 [a “..}} NEN Ὁ ἊΝ Ὑ ΄ > Se \ 25 σποράδην ὑποχείμενοι Odpoyort . διὰ ταῦτα δὴ εὔλογόν ἐστιν ἀεί te χαὶ 
~ \ ΄ \ ΄ 5 ΄ 5 ΄ - as συνεχῆ χατὰ τούτους THY τοιαύτην ἀναϑυμίασιν abootCecdar. σημεῖον δέ" 35 

χαὶ γὰρ αὐτοῦ τοῦ χύχλου. σημεῖον ποιεῖται τοῦ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν 

χατὰ τοῦτο ἄστρων συνισταμένην τὴν ἀναϑυμίασιν χαὶ ἀϑροιζομένην τε 

χαὶ ἐξαπτομέγην ποιεῖν τὸν τοῦ γάλαχτος χύχλον τὸ χαὶ αὐτοῦ τοῦ 
, ΄ ΄ δ , \ ~ \ - im > pe A ald 30 χύχλου τούτου πλείω τὴν σύστασιν χαὶ πλεῖον τὸ φῶς εἶναι ἐν τῷ ἑτέρῳ 

2 ἡμιχυχλίῳ, xa? ὃ χαὶ διπλόην τινὰ ἔχων ὃ γαλαξίας δρᾶται, ἐν ᾧ χαὶ 40 

1 ὁρᾶσϑαι τὲ καὶ AWa τι δὲ coll. a 2 φασὶ A χαίτοι -- σύστασιν (5) om. a 

5 supra πολλοὶ scr. λοιποὶ I! 6 φησί om. AWa τούτων A 8 μόνων ΑΙ 

τούτων Al 9 τὸ ante γάλα om. a νηδὲ τὴν ὑπὸ τὴν W 10 τῷ] 
τὸ W τούτων] τῶν τοιούτων 1 11 ὡς -- ϑερμῶν om. I post αὐτῶν 

add. εἶναι AWa 13 γένοιτο AWa οὐχ --- πάντες om. I 14 μέγιστός τέ 

ἐστι Wa post ἐστι add. τουτέστιν ὑπὸ τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας χαὶ ὑπό τινα χύχλον 

τῶν μεγίστων συνιστάμενον χαὶ οὕτως ἔχοντα AWa χαϑὼς καὶ] ὥσπερ χαὶ A: xat 

W: ὡς a 16 post πόλων add. ὧν Wa 18 ἔτι] ὅτι AW 19 te] δὲ AWa 

21 μέρος om. AWa χατηστερεῖσθαι 1 post χατηστερίσϑαι add. τι ΑἸ: 

eras. A? 23. 24 μνημονεύει -- Ἄρατος om. I 24 μνημονεύει λέγων] λέγει I 

ἄλλοι δὲ χτλ.] Phaenom. 388 25 ὑδροχοῦϊ scripsi: ὑδροχοῦ A (qui porro ser. ἰδία): 

ὑδροχόοιο [Wa ταῦτα om. AIW ἐστιν om. AWa 26 συνεχῶς a 

27 καὶ γὰρ --- σημεῖον om. Aa 91 καὶ post ᾧ om. I 
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, \ (2 \ » ἀν. lg > ΄ σεῖο 

πλείω χαὶ πυχνότερα τὰ ἄστρα ὁρᾶται ὄντα. ἐν γὰρ τούτῳ πλείω ὁρᾶται 
v wv = nn 5 ~ c /, ἤν ΄ ΝΜ iJ la [4 

ὄντα ἄστρα ἣ ἐν τῷ ἑτέρῳ ἡμιχυχλίῳ, ὡς διὰ τὰ ἄστρα χαὶ τὴν τούτων 
το , ~ fa 

φορὰν τοῦ τὸν γαλαξίαν ποιοῦντος φέγγους γινομένου. εἰ yap γίνεταί τ iO) 
ἐν τῷ κύχλῳ τούτῳ, ἐν ᾧ πλεῖστα ὁρᾶται ἄστρα, χαὶ αὐτοῦ τούτου πάλιν 

5 πλεῖον γίνεται ἐν ᾧ πλείους te χαὶ μείζους οἱ ἀστέρες, εὔλογον τὰ ἄστρα 

χαὶ τὴν τούτων χίνησιν τοῦ πάϑους τοῦ χατὰ τὸν γαλαξίαν χαὶ τῆς τοι- 
αύτης συστάσεως αἴτια εἶναι. ἕξῆς δὲ χαὶ διὰ χαταγραφῆς πειρᾶται 4Ὁ 
δειχνύναι τόν τε χύχλον τὸν bo ὃν ὃ γαλαξίας συνίσταται χαὶ τὰ ἐν 

αὐτῷ ἄστρα, σύμφωνα δειχνὺς τοῖς φαινομένοις τὰ εἰρημένα. ἐπεὶ δὲ οἱ 
10 μὲν ἄλλοι ἀστέρες οἱ τῶν δοχούντων χατηστερίσϑαι, τάξιν τινὰ οἰχείαν χαὶ 

χώραν ἔχουσιν, ὡς δύνασϑαι τὴν ϑέσιν αὐτῶν χαὶ διὰ χαταγραφῆς 
δείχνυσϑαι, ot δὲ χαλούμενοι σποράδες οὔχ εἰσιν ἐν ὡρισμένῃ τάξει, διὰ 

μὲν τῆς χαταγραφῆς οὐ δείχνυσι τούτους ὄντας ἐν τῷ χύχλῳ xad? ὃν τὸ 
γάλα, γνώριμον δέ φησιν αὐτῶν εἶναι τὸ ἐν τῷ χύχλῳ τούτῳ πλῆϑος ἀνα- 50 

15 βλέπουσιν εἰς τὸν οὐρανόν. ἐν γὰρ μόνῳ τούτῳ τῷ χύχλῳ τῶν ἐν τῇ 

ἀπλανεῖ τὰ μεταξὺ τῶν ἄλλων ἄστρων πλήρη τοιούτων ἀστέρων ἐστίν: ἐν 
δὲ τοῖς ἄλλοις χύχλοις φανερά ἐστι διαλείμματα ὄντα χενὰ ἄστρων. εἰπὼν 
δὲ ταῦτα περὶ τοῦ γάλαχτος ἐπιφέρει ὅτι εἰ ἢ περὶ τῆς τῶν χομητῶν 

συστάσεως δόξα εἰρημένη καὶ ἢ ἀποδεδομένη αἰτία μετρίως εἰρῆσϑαι δοχεῖ, 

20 τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπολαμβάνειν | δεῖ χαὶ τὸ γάλα συνίστασϑαι. ὃ γὰρ ἐπ᾽ 88: 

ἐχείνων περὶ ἕνα ἀστέρα γίνεται, τοῦτο ἐπὶ τοῦ γάλαχτος περὶ ἕνα χύχλον 

ὅλον ἥγητέον γίνεσϑαι. ἀποδίδωσι δὲ καὶ δριστιχόν τινα λόγον τοῦ γάλαχτος- 
εἶναι γάρ φησι τὸ γάλα τὴν τοῦ μεγίστου χύχλου χύμην διὰ τὴν ἔχχρισιν, 
τουτέστι τὴν γινομένην διὰ τὴν ἔχχρισιν. διὰ τὸ γάλα δὲ χαὶ τὴν αὐτόϑι 

25 ἀποχρινομένην τε χαὶ ἀϑροιζομένην συνεχῶς ἀναϑυμίασιν οὐδὲ πολλούς 

φησι χομήτας συνίστασϑαι, διὰ τὸ xa? ἑχάστην περίοδον τὴν τοιαύτην ava- ὃ 

ϑυμίασιν εἰς τοῦτον ἀποχρίνεσϑαι τὸν τόπον. περὶ μὲν οὖν τῶν γινο- 

μένων: ὑπομιμνήσχει περὶ ὧν εἴρηχεν. εἰπὼν δὲ τῷ περὶ τὴν γῆν 

χόσμῳ, ὅσπερ ἐστὶν ὁ ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ, προσέϑηχε τὸ τῷ συν- 

80 eyet ταῖς φοραῖς. οὐ γὰρ περὶ πάντων εἴρηχε τῶν γινομένων ἐν τῷ 

περὶ τὴν γῆν κόσμῳ, ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν ἐν τῷ μέρει αὐτοῦ, ὅ ἐστι 

μετὰ τὰς τῶν οὐρανίων φορὰς ἁπτόμενον αὐτῶν: τὸ γὰρ ἁπτόμενον συν- 

εχὲς εἶπεν. ἦν δὲ τοῦτο ἢ ξηρὰ καὶ ϑερμὴ ἀναϑυμίασις. 10 

2 ὄντα ἄστρα] τὰ ἄστρα ὄντα a 3 φέγγου a τε om.’ I 5 πλείω ΑΙ 

ot om. AWa 7 αἰτίαν 1 Ὁ σύμφωνα om. ἃ δειχνῦναι | 10 χατη- 

στερεῖσθαι 1 10. 11 χαὶ χώραν οἰχείαν coll. ἃ 13 τούτοις ἃ 15 τῶν 

χύχλων AWa ἐν τῷ ΤῊ 16 ἄστρων om. 1 ἀστέρων εἰσίν Aa 

11 ὄντα καὶ χενὰ 1 τῶν ἄστρων ἃ 18 ἡ om. ἃ 19 εἰρημένους a 

χαὶ el ἡ AWa 21 tod om. AWa ἕνα ante χύχλον om. A Wa 21.22 ὅλον 

χύχλον coll. AWa 23 ante tod ras. III litt. A 26 za] zat A 

27. 28 περὶ --- γινομιένων] εἶτα a 28. 29 τὸν οὐ κόσμον 1 30 ταῖς ἄνω φοραῖς ἃ 

31 τὴν om. I 32 αὐτῶν scripsi: αὐτοῦ libri 33 ἡ om. AWa 
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J , la 

p- 34616 ΠΕερὶ δὲ tod τῇ ϑέσει μὲν δευτέρου τόπου μετὰ τοῦτον. 

Τίς ἐστι δεύτερος μὲν μετὰ τὸν συνεχῆ ταῖς φοραῖς, πρῶτος δὲ 
Χ » περὶ τὴν γὴν τόπος, αὐτὸς ἐξηγήσατο διὰ τοῦ οὗτος γὰρ χοινὸς 

o> 5 v ΄ 5» ~ 
ὕδατός te τόπος χαὶ ἀέρος. περὶ δὲ τὴν ἄνω γένεσιν αὐτοῦ 

ὅσα περὶ ἀέρα te χαὶ ὕδωρ χάτω γίνεται χαὶ ὑπὸ γῆν. χαϑόλου δέ φησι 
δεῖν χαὶ ἐπὶ τούτων χαὶ τῶν ἐν τούτοις γινομένων πάντων τὰς αἰτίας πρῶτον 35 

λαβεῖν, τήν τε ὑλιχὴν χαὶ τὴν ποιητιχήν τε χαὶ χινητιχήν. χινητιχὸν μὲν οὖν χαὶ 

ποιητιχὸν πάντων τῶν τοιούτων φησὶν εἶναι τὸν χύχλον, λέγων τὸν ζῳδιαχόν" 
10 ἐν γὰρ τούτῳ χαὶ χατὰ τοῦτον 6 ἥλιος φερόμενος φανερῶς τὰ μὲν δια- 

χρίνει τῶν ὑποχειμένων σωμάτων λεπτύνων τά τε ὕδατα τὰ ἐπὶ τῆς γῆς 

χαὶ αὐτὴν τὴν γῆν χαὶ τὰς ἀναϑυμιάσεις ποιῶν πλησίον γινόμενος αὐτῶν, 
τὰ ὃὲ συγχρίνει πάλιν ἀφιστάμενος πόρρω" τότε γὰρ συγχρίνεται ἢ ὑγρὰ 40 

ἀναϑυμίασις εἰς νέφη τε χαὶ ὕδατα. τῇ γὰρ προσόδῳ τε χαὶ ἀφόδῳ τῶν ἐν- 
d& φϑορᾶς. εἰπὼν (η΄ @- 15 avttwy παϑῶν αἴτιος γίνεται, χαὶ ποτὲ μὲν γενέσεως, ποτ 

δὲ τὸν ἥλιον ποιητιχὸν τῶν παϑῶν τε χαὶ τῶν γινομένων ἔν τε τῷ τοῦ ὕδατος 

χαὶ τῷ τοῦ ἀέρος τόπῳ γίνεσϑαι, περὶ ὧν εἰπεῖν προτίϑεται. ἑξῆς λέγει, πῶς 

οὗτος αἴτιος, χαὶ ἅμα τίς ἐστιν ἢ ὡς ὕλη τούτων αἰτία μνημονεύει. μενούσης 
γὰρ ἐν μέσῳ τῆς γῆς τὸ περὶ αὐτὴν ὑγρὸν Ono τε τῆς ἀπὸ τοῦ ἡλίου 

ς ἄνωϑεν γινομένης λεπτυνόμενον χαὶ 45 
~ 

20 ϑερμότητος χαὶ ἀπὸ τῆς ἄλλης τ 
ἀτμιδούμενον φέρεται ἄνω. ὅταν δὲ ἢ ϑερμότης 7 ἐγχεχραμένη τῇ ἀνα- 
θυμιάσει ταύτῃ ἀπολείπῃ αὐτὴν 7 τῷ ἐχχριϑῆναι χαὶ εἰς τὸ ἄνω ἄνενε- 

χϑῆναι (αὕτη yap ἣ χατὰ φύσιν φορὰ τῆς τοιαύτης φύσεως) ἢ χαὶ 

σβεσϑεῖσα τῷ μετεωρισθεῖσα ἀπὸ τῆς γῆς ἐν ψυχροτέροις γενέσϑαι τόποις 
\ ΄ Fs Lae er he s ς Ey, ah Y> \ 2 ~ fod , ε 50 

(ψυχρότερος γὰρ ὁ τόπος, ὡς εἴρηχέ te ἤδη χαὶ ἐρεῖ, ὅπου παύονται at τῷ οι 

ς 5 \ 

ἀναχλάσεις αἱ ἀπὸ τῆς γῆς τῶν ἀχτίνων τοῦ ἡλίου γινόμεναι), συνίσταται 

πάλιν ἣ ἀτμὶς εἰς ὕδωρ χαὶ μεταβαλοῦσα εἰς τοῦτο πάλιν φέρεται χάτω" 
αὕτη γὰρ τῷ ὕδατι ἢ χατὰ φύσιν φορά. ἔστι δὲ ἢ μὲν ἐξ ὕδατος μεταβολὴ 
χαὶ ἢ ἐχ τούτου γινομένη ἀναϑυμίασις ἀτμίς, ἢ δὲ ἐξ ἀέρος γινομένη 

80 σύγχρισις χαὶ μεταβολὴ εἰς ὕδωρ νέφος. | τὴν δὲ ὁμίχλην φησὶν εἶναι τῆς 84r 

6 post γῆν add. éx γὰρ τῆς τῶν ὑπὸ γῆν γενέσεως πηγαί τε χαὶ σεισμοί AWa τέ 

φησι AW 8 βαλεῖν Α' te ante χαὶ om. AWa 9 χύχλον in lac. om. At 

14 τε post νέφη om. AWa 15 παϑῶν] παρών A χαὶ om. 1 16 te post 

παϑῶν om. A 17 τῷ om. I γίνεσθαι] χινεῖσϑαι W: χινῆ (IV litt. 

erasae) A: om. a εἰπεῖν] εἶπεν I λέγει] λέγειν A'Wa: λέγειν τε I 

18 χαὶ --- ἐστιν] ἐστι χαὶ τίς AWa ὡς ὕλη] ὑλιχὴ ἃ 20 post ἀπὸ τῆς litura ΧΙ 

fere litt. W 22 ἀπολείπῃ scripsi: ἀπολείπει libri τῷ] τὸ 1: thy a 

ἐχχριϑῆναι ex corr. I 23 post φύσεως add. τῆς ϑερμῆς χαὶ ξηρᾶς τῆς χαπνώδους 

AWa 24 post ἐν add. τοῖς AWa 25 ψυχρότατος AWa 6 om. AWa 

elonze — χαὶ om. I 27 μεταβάλλουσα A Wa 29 γενομένη AWa post 

ἀτμίς add. μεταξὺ οὖσα tod te ὕδατος, ἐξ οὗ μετέβαλε, χαὶ τοῦ γινομένου (γενομένου a) ἐξ 

αὐτῆς AWa γινομένη post ἀέρος om. AW 90 post νέφος add. τοῦτο yap 

πάλιν μεταξὺ ἀέρος te ἐξ οὗ, xal ὕδατος εἰς 6 AWa 
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εἰς ὕδωρ συγχρίσεως χαὶ Boe τῆς νεφέλης περίττωμα" τὸ γὰρ ὑπο- 
λειφϑὲν ὑπὸ τῆς νεφέλης ἐν τῇ εἰς ὕδωρ μεταβολῇ ὁμίχλη. γίνεται δὲ 
χαὶ ἐν τῇ τῆς ἀτμίδος εἰς νέφος μεταβολῇ ὀμίχλη, τῆς ἀτμίδος μὴ 
ὁμοίως συγχριϑείσης χαὶ πιληϑείσης. διὰ τοῦτο δέ φησι τὴν ὁμίχλην 

ὅ σημεῖον μᾶλλον εἶναι εὐδίας ἢ ὕδατος, ὅτι ἔστι τὸ μὴ δυνηϑὲν τοῦ νέφους or 

oo ~ Ἂ »Ὰ 

οὕτως πιληϑῆναι, ὡς εἰς τ με πο ελεον ὥσπερ γὰρ νεφέλην ἄγονόν 
7 \ € la ΄ a , 

φησιν εἶναι τὴν ὁμίχλην. γόνιμος μὲν γὰρ 7 εἰς ὕδωρ μεταβάλλουσα" 
~ ~ \ 5 ~ \ , ΕἾ 6 X x ~ Vv ~ 

τοῦτο γὰρ αὐτῇ χατὰ φύσιν: ἢ Ge μὴ ἔχουσα τοῦτο ἄγονος τοῦ χατὰ 
΄ > ἊΝ ~ ΄ ΄ 

φύσιν. εἰπὼν ὃὲ τῆς τοιαύτης ἀναϑυμιάσεώς τε χαὶ πάλιν συγχρίσεως 
ν > ~ , ~ 

10 αἴτιον εἶναι τὸν ἥλιον λέγει χύχλῳ τὸ τοιοῦτον γίνεσϑαι χατὰ τὴν τοῦ 
4 ~ ~ ~ ΄ ΄ Ἡλίου τοῦ ποιοῦντος αὐτὸ μίμησιν. ὡς γὰρ ἐχεῖνος εἰς τὰ πλάγια μεταβάλλων 

~ 7 ia a v 

χινεῖται χύχλῳ, οὕτως χαὶ ἢ τοιαύτη ἀναϑυμίασις ἄνω φερομένη, ἔπειτα 10 
, ΄ oc ΄ , , 

συνισταμένη εἰς νέφος χαὶ Ex νέφους εἰς ὕδωρ μεταβάλλουσά te xal χάτω 
fe ~ ΄ Ὁ ~ v ΄ 

φερομένη χύχλῳ χινεῖται. εἰχάζει δὲ τὸν χύχλον τοῦτον τὸν ἄνω χαὶ χάτω 
ἷς Ὁ 9, ΄ ~ ¢ ΄ 

15 γινόμενον τῆς αἀναϑυμιάσεως ποταμῷ ῥέοντι συνεχῶς ἄνω τε χαὶ χάτω, 
", » 

χοινὸν ὄντα ἀέρος τε χαὶ ὕδατος. ἀναϑυμιώμενος μὲν γὰρ χαὶ ἄνω 

φερόμενος ἀήρ ἐστιν, ὕδωρ δέ, ὅταν ἐχ τούτου μεταβαλὼν χάτω φέρηται. 
᾽» > ~ c Vv (ee ~ ~~ 2 

πλησίον μὲν οὖν ὄντος τοῦ ἡλίου εἰς τὸ ἄνω 7 ῥύσις τοῦ ποταμοῦ, ἄἀφιστα- 
΄ ὯΝ oe \ , , \ ~ SIN Toe “5 ΣΦ ΓΞ μένου δὲ εἰς τὸ χάτω πάλιν. χαὶ τοῦτο ἐνδελε exes λέγει γίεσϑαι xata ye τ 

20 τὴν τάξιν" οὐ γὰρ οὕτως ἐνδελεχές, ὡς χαὶ μὴ διαλείπειν, GAN οὕτως 
2 ὃ λ ἘΞ Ca ἰόν "ἢ δ Ads Ven x ΑΞ ἢ - a 9 28 
ἐνδελεχές, ὡς πρώτην μὲν THY εἰς τὸ ἄνω φορὰν ytvecdae τῆς ἀναϑυμιά 
σεως αἰρομένης, μετ᾽ ἐχείνην O& τὴν τοῦ ὕδατος εἰς τὸ χάτω- ὕλη γὰρ τοῦ 
o ΄ > 4 ’, σ \ \ o> , ~ 3 C ἜΦΕΙ ὕδατος ἣ ἀναϑυμίασις γίνεται, ὥσπερ χαὶ τὸ ὕδωρ πάλιν τῇ ἀναϑυμιάσει. 

- 

πιϑανῶς δὲ χαὶ τὴν τῶν ἀρχαίων δόξαν, ἣν etyov περὶ tod “Queavod ὡς 
25 ao τὴν γῆν Egan ἀπείχασε τῇ τοιαύτῃ ῥύσει τε χαὶ βεταμολῇ. 

yet ὃὲ ual οἰχείως τὰ ὀνόματα χεῖσϑαι τῷ τε πάϑει τοῦ καταφερομένου 20 
ὕδατος ἐκ τῆς τοῦ νέφους μεταβολῆς χαὶ ταῖς διαφοραῖς αὐτοῦ" εἰ μὲν γὰρ 
KATA μιχρὰ φέροιτο, ψεχὰς καλεῖται, ὅταν δὲ χατὰ μείζω καὶ ἁδρότερα, 

δετός. 
80 Αἱ μὲν οὖν τοιαῦται ἀναϑυμιάσεις τε χαὶ μεταβολαὶ χατὰ τὰς ἐνι- 

αὐσίους ὥρας καὶ τὰς τοῦ ἡλίου τοιαύτας μεταβολὰς γίνεσϑαι φιλοῦσι 45 

χατὰ τὰς χινήσεις αὐτοῦ, xa ἃς χαὶ αἱ ὧραι τοῦ ἔτους διαιροῦνται. 
γίνεται δέ τις χαὶ χαϑημερινὴ εἰς ἀτμὸν ἐχ τῆς περὶ τὴν γῆν ὑγρότητος 

μεταβολή, χαὶ αὐτὴ τὴν ἀρχὴν λαμβάνουσα ἀπὸ τῆς τοῦ ἡλίου χαϑημερι- 
\ 

35 vis ὑπὲρ γῆς te χαὶ ὑπὸ γῆν πορείας, ἐχ δὴ τῆς χαϑημερινῆς ἀτμίδος, 

ὃ μεταβολῆς Al 4 ante χαὶ add. τε AWa πληϑείσης I 5 εἶναι μᾶλλον coll. 

AWa 7 et 13 μεταβαλοῦσα I 8 γὰρ] ἐν I post tod add. thy νεφέλην 

AIW: fort. τῇ νεφέλῃ κατὰ φύσιν ὄντος 14 χινεῖται] γίνεται 1 τὸν post τοῦτον 

om. a 17 ὅταν ex ὅτι corr. 1 τούτων 1 18 τὸν ἄνω A'W 

19 ἐνδελεχῶς AWa λέγει γίνεσθαι om. AWa ye om. 1 22. 23 yap 

τῷ ὕδατι a 25 τοιαύτης A 26 χεῖσϑαι --- πάϑει om. | 26. 27 τοῦ 

χαταφερομένου ὕδατος ex τῶ χαταφερομένω ὕδατι corr. I? 28 ἀϑροτέρα Wa: ἀϑρό- 

cepa τὲ I 30. 31 ἐνιαυσιαίους A 35 ὑπὲρ γῆν AWa dy] δὲ Aa 
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ὅση ἂν μὴ δυνηϑῇ μετεωρισϑῆναι ἐπὶ πλεῖον δι᾿ ἀσϑένειαν τοῦ ἀνάγοντος 

αὐτὴν ϑερμοῦ, τῷ ἔλαττον τοῦτο εἶναι τῆς ἀναφερομένης ἀτμίδος, ἣν 
aos caf e Av Ἀ ΄ ‘ og 5 Ἁ 5 ID , c as bd! ὕδωρ εἶπε διὰ τὸ ὑγρὰν οὖσαν αὐτὴν εἰς ὕδωρ μεταβάλλειν ῥᾳδίως: ἣ πρὸς 50 

τὸ ἀναγόμενον ὕδωρ εἶπεν ἀντὶ τοῦ πρὸς τὸ ἀναγόμενον εἰς τὸν τόπον 
~ er 5 ~ 5 [τὰ Ψ' σ Ὧν >} 2) Ἁ > ~ > \ 

5 τοῦτον ἐν ᾧ αὐτῇ εἰς ὕδωρ μεταβολή. ὅταν δὴ αὐτὴ μὴ δυνηϑεῖσα ἐπὶ 

πλέον ἀνενεχϑῆναι διὰ τὴν ἀσϑένειαν τοῦ ἀνάγοντος αὐτὴν ϑερμοῦ ἐγγὺς τῆς 

γῆς ψυχϑεῖσα νύχτωρ χατενεχϑῇ, δρόσος te χαὶ πάχνη καλεῖται, δια- 
φορὰ δ᾽ αὐτῶν, ὅτι ἣ μὲν πάχνη γίνεται, ὅταν διὰ ψύχους ἢ ἀτμὶς αὕτη 84ν 

παγῇ. πρὶν εἰς ὕδωρ μεταβαλεῖν: διὸ γίνεται ἣ πάχνη χειμῶνος χαὶ ἐν 

10 τοῖς χειμεριωτέροις τόποις : δρόσος δὲ γίνεται, ὅταν τῷ μὴ πάνυ ψυχρὸν 

εἶναι τὸ περιέχον φϑάσῃ ἣ ἀτμὶς πρὸ τῆς πήξεως εἰς ὕδωρ μεταβαλοῦσα 

χατενεχϑῆναι. ὅταν γὰρ μήτε οὕτως ϑέρμη, ὥστε ξηρανϑῆναι τὴν ἀναϑυ- 

ulasv, μήϑ᾽ οὕτως ψῦχος, ὡς παγῆναι, ἢ διὰ τὴν ὥραν τοῦ ἔτους ἣ διὰ 5 
ὑπ ΄, a. ΄ 

τὸν τόπον τὸν ἐν ᾧ γίνεται, τότε γίνεται δρόσος. εἰπὼν δὲ τὴν μὲν πά- 

15 χνὴην ἐν χειμῶνι χαὶ ἐν τοῖς Ψυχροτέροις γίνεσϑαι τόποις, τὴν O& δρόσον 

ἐν εὐδιεινοτέροις χαιροῖς χαὶ τόποις, ὅτι ἢ πάχνη ὑπὸ μείζονος ψύχους γί- 

νεται, ἔδειξε διὰ τοῦ τὸ ϑερμότητα πλείω ἔχον πλείονος πρὸς τὸ παγῆναι 

ψύχους δεῖσθαι. ἣ δὲ ἀτμὶς τοῦ ὕδατος ϑερμοτέρα, τῷ ἔτι ἔχειν ἐν αὑτῇ 
= : aso ‘ ac 1 χ 4 

τὴν ἀνάγουσαν αὐτὴν ϑερμότητα. πρὸς δὴ τὸ ταύτην ἀδιάχριτον οὖσαν 
20 ἔτι παγῆναι πολλοῦ ψυχροῦ δεῖ. ἀμφότερα δέ φησι ual τὴν πάχνην χαὶ τὴν 10 

Ἐν εν ΄ 10.7 \ ΄ 107 \ \ X 4 > 
δρόσον γίνεσϑαι αἰϑρίας te xat νηνεμίας. αἰϑρίας μὲν γὰρ μὴ οὔσης οὐχ 
ἂν ἢ ἀτμὶς ἀναφέροιτο: ξηρότητος γὰρ δεῖ πρὸς τὴν ἀναγωγὴν αὐτῆς xat 
λεπτότητος τῆς GV οὗ ἀναφέρεται: ἀνέμου δὲ ὄντος οὐχ ἂν συνισταῖτο, 
ἀλλὰ διασχίδναιτο ἂν χαὶ διαφϑείροιτο. σημεῖον δὲ ποιεῖται τοῦ τὴν τούτων 

τῷ σι 

΄ τὰν Ee, \ ΄ \ ἐᾷ ΄ ~ ~ ΔΑ ΠῈΣ, δ x σύστασιν, δρόσου χαὶ πάχνης, μὴ γίνεσϑαι πόρρω τῆς γῆς μηδὲ ἐπὶ πολὺ 
μετεωριζομένης τῆς ἀτμίδος τὸ ἐπὶ τοῖς ὄρεσι μηδέτερον αὐτῶν γίνεσϑαι. 15 

αἰτίας ὃὲ ἀποδίδωσι τοῦ μὴ γίνεσϑαι ταῦτα ἐπὶ τῶν ὀρῶν μίαν μὲν ὅτι 
ἢ ἀτμὶς ἀνάγεται ἐχ τῶν χοίλων χαὶ ἐφύδρων τόπων, ὡς ἂν ἐνταῦϑα 

πλείστη γινομένη, ἣ δὲ ϑερμότης ἢ ἀνάγουσα αὐτήν, ἐλάττων οὖσα τῆς 
b} , c ’ ~ “ eae) 9. nf ig bs) / 3 X 30 ἀναγομένης, ὡς φορτίον πλεῖον ἣ xat αὐτὴν φέρουσα ὀλίγον αὐτὴν 
μξετεωρίσασα ἀφίησι πάλιν: ἄλλην ὃὲ ὅτι ὃ ἀὴρ ὃ ἐν τοῖς ὑψηλοτέροις χαὶ 

ὃ πλησίον τῶν ὀρῶν ῥεῖ χαὶ χινεῖται συνεχῶς συνεφελχόμενος χαὶ αὐτὸς 
τῇ τοῦ παντὸς περιφορᾷ, τῇ χινήσει δὲ διαχρίνει τὰς ἐν τούτοις τοῖς τόποις 30 
γενομένας ἀναϑυμιάσεις" 6 γὰρ χοῖλος ἀὴρ χαὶ 6 μεταξὺ τῶν ὀρῶν ἐστιν ὃ μὴ 

1 μὴ om. A ἐπὶ] ἐπεὶ I post ἐπὶ add. quae v. 3—5 leguntur ἢ πρὸς τὸ 
ἀναγόμενον --- εἰς ὕδωρ, sed rursus del. I! πλεῖον] τέλειον I τοῦ] αὐτοῦ Al 

2 τῷ] τὸ AW: τοῦ 1 4 ὕδωρ --- ἀναγόμενον om. ἃ εἰς] πρὸς ἃ ὅ αὐτῇ 

scripsi: αὐτὴ AWa: αὕτη 1 ante εἰς add. ἡ a μεταβολή] μὴ μᾶλλον I 

δὴ] δὲ W 7 post νύχτωρ add. ψυχρότεραι γὰρ αἱ νύχτες AWa 8 ψύγος 

AWa 11 φϑάνη AWa μεταβάλλουσα ΑἹ 12 ὅτε ἃ 13 ψῦχος] 

ψυχϑη I 14 τὸν post τόπον om. ἃ: τοῦ I 15 τοῖς οἱ γίνεσθαι ---εὐδιεινοτέροις 

(16) om. I 17 τὸ post tod ex corr. A? πλείονα AWa πρὸς τὸ] ὥστε 1 

19 τοιαύτην A! 21 μὴ om. ATW 22 ξηρότερος AW 23 τῆς δι᾿ 0d] 
av ἧς] 29 ϑερμότης ἡ] ἡ ϑερμότης I 34 γινομένας ἃ: γεννωμένας AW 
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συνεπισπώμενος ὑπὸ τῆς τοῦ παντὸς περιφορᾶς. λέγει δὲ χαὶ γίνεσϑαι 

τὴν δρόσον ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις χωρίοις νοτίου tod χαταστήματος ὄντος ἀλλ᾽ 
5 ΄ ΡΣ X ~ ‘ , 5 , ΄ 

οὗ βορείου, ἐν δὲ τῷ [Πόντῳ μόνῳ βορείοις ἀλλ᾽ οὐ νοτίοις. οὖ αἰτίαν 

ἀποδίδωσιν ὅτι γίνεται μὲν ἢ δρόσος εὐδίας, οὐ χειμῶνος, ἔστι δὲ ἐν 
\ ~ ”. , ¢ , 35 ἊΣ ὍΣ ΄ > \ 

5 μὲν τοῖς ἄλλοις τόποις ὃ νότος εὐδιεινός,. ὃ δὲ βορέ ς χειμερινός: διὰ τὴν 
ψυχρότητα οὖν ἐχ τῆς ἀναϑυμιάσεως τῆς ἀνεχϑείσης ἄνω ὑπὸ τῆς Be uorainas 25 

σβέννυσι τὴν ϑερμότητα, ἄλλως te χαὶ ὀλίγην οὖσαν: διὰ γὰρ ὀλιγότητα 

ϑᾶττον ἀπολείπουσα τὸ ἀναφερόμενον αἰτία τεῦ τῆς δρόσου: εὐψυχτότερον 

δὲ τὸ ὀλίγον: wh ἀναφερομένη δὲ οὐδὲ δρόσος γίνεται. ἐν δὲ τῷ [Πόντῳ ὃ 
10 μὲν νότος εἰ καὶ ϑερμότερός ἐστι τοῦ βορέου, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως γέ ἐστιν 

ὃς βορέας διὰ τὴν ψυχρότητα ἄντι- 9 Α ¢ ~ =} ΄ e εὐδιεινός, ὡς ποιεῖν ἀναϑυμιάσεις " 
περιίστησι τὸ ϑερμὸν εἰς τὴν γῆν, ἐν ἧ πλεῖον γινόμενον ἀτυίζει. ὅτ ρ qf cpu. Φ 7 14 ᾽ τ ἢ WAS 4 με , ATUt Et. OTL 

Ee ae aA ee ΩΣ Pe aay 4 DAE dipeniay eee δὲ ἢ ἀντιπερίστασις tod ϑερμοῦ ἢ ὑπὸ τοῦ βορρᾶ γινομένη διὰ ψυχρότητα 30 

χατὰ γῆς ἀτυίζει, σημεῖον παρέϑετο τὸ χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τόποις τοῖς 
15 παρὰ τὸν Πόντον τὰ φρέατα μᾶλλον ἀτμοὺς ἀφιέναι βορείων ὄντων ἢ 

νοτίων. εἰπὼν δὲ τοῦτο τοῦ γινομένης ἀτμίδος χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τόποις 
υᾶλλον βορείοις ἢ νοτίοις γίνεσϑαι τὰς δρόσους νοτίοις, μηχέτι δὲ χαὶ 
τοῖς βορείοις, ἣν ἔφϑαχεν εἰρηχέναι αἰτίαν ἀποδίδωσιν, ὅτι τοῖς μὲν βο- 
ρείοις, πρὶν συστῆναι πλείονα τὴν ἀναχϑησομένην ἀτμίδα, 6 βορρᾶς ψύχει 80 

20 τὸ ἐν αὐτῇ ϑερμὸν διὰ ψυχρότητα, ἐν δὲ τοῖς νοτίοις ἐᾶται ἀϑροίζεσϑαι ἣ 
ἀναϑυμίασις. ἐπιζητήσαι τις ἄν, διὰ τί οὐχὶ χαὶ ἐν τῷ [Πόντῳ ὁ βορρᾶς 
σβέννυσι τὸ ἐν τῇ ἀναϑυμιάσει ϑερμόν, χαὶ ταῦτα ψυχρότερος ὧν ἐχεῖ. 

χἀχεῖ σβέννυται μέν, ἣ ἐλάττων - ὅταν δὲ διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν τοῦ πλεί- 
ovos ϑερμοῦ ἐχεῖ μᾶλλον γίνηται ἀϑροωτέρα ἢ ἀναϑυμίασις, δύναται οὖν 

~ ss 

25 udv én’ ὀλίγον μετεωρίζεσϑαι, avtéyovtos tod ἐν αὐτῇ ϑερμοῦ διὰ πλῆϑος 
πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ βορρᾶ ψυχρότητα" διὸ χαὶ ὀλιγάχις γίνεται. 40 

ΕἸ ρ.8347υ11 Αὐτὸ δὲ τὸ ὕδωρ οὐ πήγνυται, χαϑάπερ ἐν τῷ περὶ τὰ 
ey: 

γέ 

᾿Απὸ τῶν περὶ τὰ νέφη τόπων τρία φησὶ σώματα συνιστάμενα διὰ ϑ8ῦτ 

30 ψῦξιν BARDS Petula ὕδωρ, χιόνα, χάλαζαν" γίνεσϑαι δὲ περὶ τὴν γῆν πάχνην 
+ | Ἁ 5 Ἁ 

τε χαὶ δρόσον, ὧν τὴν μὲν πάχνην ἀνάλογον εἶναι τῇ χιόνι χαὶ διὰ τὴν αὐτὴν 

1 συνεπισπώμενος ex corr. I? 3 βορείου ἀλλ᾽ οὐ νοτίου AWa 5 εὐδινός I: 

εὐδεινός AW 6 ἐκ om. ἃ 7 post yap add. thy a 9 δὲ οὐδὲ] δὴ 

οὐ AWa post Πόντῳ add. φησὶν A 10 εἰ καὶ om. AWa γέ om a: τὲ I 

11 εὐδιεινὸς ex corr. A?I?: εὐδεινὸς W post τὴν add. ἄγαν AWa 15 ἀτμοὺς] 

ἀτμίδας a 16 tod] to AWa 17 νοτίοις post δρόσους om. ATW δὲ om. I 

18 ἣν om. AW πέφϑαχεν AWa 19 ἐνεχϑησομένην A: ἀνενεχϑησομένην Wa 

21 ἐπιζητήσοι Ala τις ἄν] δ᾽ ἄν τις a 23 ἔλαττον AWa 24 γίνηται 

scripsi: γίνεται Ala: γένηται W οὖν om. AWa 25 post ἀντέχοντος repetunt 

nay ἐπ᾽ ὀλίγον AWa 29 τόπον a 30 χάτω φέρεσϑαι Α": καὶ ἀναφέρεσθαι 1 

(litt. va add. 159) * post δὲ add. xat AWa 
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αἰτίαν γίνεσϑαι, ὁμοίως δὲ χαὶ thy δρόσον τῷ ὕδατι" “μόνον yap τὴν δια- 5 
‘ “Ἂν le ~ ~ \ ica ‘ ὍΝ \ 9.» re [4 

φορὰν εἶναι τούτοις τῷ μᾶλλον χαὶ ἧττον χαὶ πλήϑει χαὶ ὀλιγότητι. ὃ 
Χ - \ ion \ Ψ᾽ > es \ 9, /> ! - / La ἐν σ \ μὲν γὰρ ὑετὸς πολύς: Ex πολλῆς γὰρ ἀτμίδος ψυχομένης γίνεται" ὁ τε γὰρ 
s » κι b} 4 \ 5 a 3) “4 X \ ς f τόπος ἐξ ob te ἀναφέρεται xat εἰς ὃν αϑροίζεται, πολὺς xat ὃ χρόνος 
λύ 2 εξ 5 lat AbD ὩΣ i ὁ Σ At 3s Neo €. 5 πολύς, ἐν w τε ἀναφέρεται χαὶ ἐν ᾧ ψύχεται: ὀλίγον δὲ χαὶ ἐφήμερον ἢ 

δρόσος: χαὶ γὰρ ἐξ ὀλίγου τόπου χαὶ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ταχεῖα ἣ γένεσις 
αὐτῆς. ὁμοίως ἔχει χαὶ ἢ πάχνη πρὸς τὴν χιόνα: ἣ μὲν γὰρ χιὼν πῆξις 10 
of > \ v4 ~ = c x ΄ Ὁ Ρ es 3 I> 5 [4 δὰ Ἃ γέφους ἐστὶν ἤδη συνεστῶτος, ἣ δὲ πάχνη πῆξις ἀτμίδος, ἀμφότερα δὲ 

Ὃς \ ~ ΄ , 5 \ nn 7 ” , ~ ~ διὰ ψῦχος πήγνυται. διό φησιν αὐτὰ ἢ ὥρας ἢ χώρας σημεῖα ψυχρᾶς 
10 εἶναι: ἢ γὰρ χειμῶνος γίνεται 7 εἰ χαὶ uy χειμῶνος, ἀλλ᾽ ἐν ψυχραῖς 

σ 9\ 4 > \ 4 ~ QA > \ μ᾿ 2 , 

χώραις. ὅτι δὲ ψύχους ἐστὶ μείζονος σημεῖα, δῆλον" οὐ γὰρ av ἐπήγνυτο 

οὔτε τὸ νέφος, ἔχον ἔτι ἐν αὑτῷ ϑερμότητα τὴν ὑπολειπομένην τῆς ἀνα- 
Ψ» \ > nN > ae 2F Ie δὶ , > ? +X id 5 Lh \ \ γούσης τὸν ἀτμὸν ex γῆς, ἐξ οὗ τὸ νέφος, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἢ ἀτμίς: χαὶ γὰρ 

ἐν αὐτῇ ἐνόντος τοῦ ἀνάγοντος αὐτὴν ϑερμοῦ ἢ πῆξις καὶ ἢ εἰς πάχνην 
15 μεταβολὴ γίνεται. τῇ δὲ χαλάζῃ οὐδὲν ἀνάλογον ἐν τῷ περὶ τὴν γῆν 1 

τόπῳ γίνεται’ οὗ τὴν αἰτίαν φησὶν ἔσεσϑαι φανεράν, πρῶτον γνωρίμου 

Ἱενομένου τοῦ τε τί ἐστιν ἢ χάλαζα χαὶ πῶς γίνεται. δεῖ δέ, φησί, λα- 
βεῖν λέγοντας περὶ αὐτῆς τά τε ἀληϑῶς αὐτῇ ὑπάρχοντα χαὶ τὰ μὴ ἀπα- 
τῶντα μηδὲ ἀπορίαν ἔχοντα, χαὶ τὰ ἀπάγειν δοχοῦντα διὰ τὸ δοχεῖν εἶναι 

20 παράλογα, τουτέστι τά τε ἀναμφισβητήτως ὑπάρχοντα αὐτῇ χαὶ ὅσα δοχεῖ 
΄ ie ς ΄ «ξ- X L \ > _~ τούτοις ἕπεσθαι παράλογα’ ἕξῆς δὲ λέγει περὶ αὐτῶν. 20 

“Ὡς μὲν οὖν ὁμολογούμενον λαμβάνει τὸ εἶναι αὐτὴν χρύσταλλον, ὅ 45 

ἐστι πεπηγὸς ὕδωρ διὰ ψυχρότητα, ὡς 62 πρὸς τοῦτο ἀπορούμενον τὸ 
l4 \ X\ lean] ~ ~ \ νι , la , 

πήγνυσθαι μὲν τὸ ὕδωρ τοῦ χειμῶνος, τὴν GE χάλαζαν γίνεσϑαι μάλιστα 

no σι 
Χ ἫΝ. 4 \ 4 x \ ~ 2 f ~ x 5 μὲν ἔαρός τε χαὶ μετοπώρου, εἶτα χαὶ τῆς ὀπώρας, χειμῶνος δὲ ὀλι- 
΄ \ if σ τ᾿ ΡΞ ᾿ς σ A \ , \ > = 

γάχις χαὶ τότε, ὅταν Frtov ψῦχος ἢ. ὅλως δὲ yohalar μὲν ἐν τοῖς 

εὐδιεινοτέροις γίνονται τόποις, χιόνες δὲ ἐν τοῖς ψυχροτέροις. ἄτοπον δὲ 
χαὶ τὸ πήγνυσθαι ὕδωρ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ" οὐ γὰρ οἷόν τε παγῆναι, πρὶν 

’ ag ς ΄ ~ 5 Ψ,. Χ \ an , 

γενέσϑαι ὕδωρ, ὡς χάλαζαν ποιῆσαι, ἐπεί ye χιὼν πρὶν ὕδωρ γενέσϑαι 50 

80 πήγνυται: πάλιν δὲ τὸ ὕδωρ οὐδένα χρόνον γενόμενον ἄνω μένει, ὥστε 
χαὶ πήγνυσθαι. οὐδὲ γὰρ τοῦτο λέγειν οἷόν τε ὅτι ὡς αἱ ψεχάδες at λεπταὶ 
» \ 5» ~ > 1 ΄ σ Ce Ἂς ~ OD , 
ἄνω μὲν ὀχοῦνται διὰ λεπτότητα, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ tod ὕδατος πολλάχις 

1 τῇ δρόσω A} τῷ om. A 2 τὸ μᾶλλον I 3 post ἀτμίδος add. ὄμβρος 
AW: idem post ψυχομένης a 6 ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ om. AW post ἡμέρᾳ add. 
nat a 9 αὐτὰς A: αὐτὸν I 11 ὥραις I 12 αὐτῷ libri 14 αὐτῇ] 

ταύτῃ AWa 15 γίνεται om. 1 ἀνάλωτον A 17 te om. AWa 

ἡ om. a δεῖν AWa 17. 18 λαβεῖν post αὐτῆς (18) exh. AWa 18 λέγοντος a 

τὰ ante μὴ om. AWa 18. 19 ἀπατῶντα] πλανῶντα AWa Arist. 19 ἀπάγειν] 

πᾶσι AWa διὰ τὸ δοχεῖν om. AWa 19. 20 παράλογα εἶναι coll. AWa 

21 ἕπεσϑαι τούτοις coll. AWa 22 οὖν om. a 25 post μὲν add. xat AWa 

ἔαρος ex corr. A ce om. AWa post μετοπώρου add. δὲ μάλιστα AWa 

26 ὅτε a ψῦχος ἧττον coll. AWa ἡ scripsi: εἴη 1: om. Wa ante ὅλως add. 
χαὶ AWa δὲ om. AWa μὲν om. 1 27 τόποις γίνονται coll. ἃ 29 γε] 

χαὶ ἡ AWa 80 πάλιν te AW 31 ὅτι ὡς] ὅπως I 



ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM A 12 [Arist. p. 347034] 49 

\ \ ~ ~ o > a Ὁ om e χονιορτὸς χαὶ ψῆγμα χρυσοῦ, οὕτως dE χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀέρος αἵ ψεχάδες al 
΄ ~ ~ le 

λεπταί, συνελϑοῦσαι δὲ εἰς ταὐτὸν xal αὐξηϑεῖσαι χαταφέρονται, οὕτως 
ς \ IN ron < ΄ 5 

ual ἐπὶ τῆς | χαλάζης at λεπταὶ at ἄνω ὀχούμεναι διὰ er ens ψεχάδες 85v 
A, ἐς - 7 ΖΚ e ry e mapioseesy at χάλαζα EGS σὺν γὰρ λέγειν οὐχ οἷόν te: οὔτε γὰρ 

5 οὕτως ἢ yahala λεπτὴ οὔτε οἷόν τε παγεῖσαν τὴν λεπτὴν ψεχάδα ἔπειτα 

ἑἐνοῦσϑαι συνιοῦσαν χαὶ οὕτως μείζονα γίνεσϑαί te χαὶ χαταφερεσθαι. τὸ 
x > ~ Lan] »,;), Ἢ 

μὲν γὰρ ὕδωρ οἷόν τε ἕνωσιν ἐν τῇ συνόδῳ λαμβάνειν, τὰ δ᾽ ἤδη πεπη- 
4 357 ~ > » ΄ γότα ἀδύνατον. δεῖ οὖν ἄνω τοσοῦτον ὕδωρ μεμενηχέναι ἠϑροισμένον, 

σ - ~ y 
ἵνα τοσοῦτον παγῇ. ὄντος ὃὲ ἐναργοῦς wey τοῦ τὴν χάλαζαν χρύσταλλον 
> , 7 > a ΄ - 

10 εἶναι, τουτέστιν ὕδωρ πεπηγός, ἀτόπων δὲ ἑπομένων τούτῳ τῶν προειρη- 
, aes δ 2 ~ , ΄, > ? > 37 ~ \ Ge 

μένων, τοῦ TE μὴ ἐν τῷ ψύχει γίνεσϑαι ἀλλ᾽ ἐν εὐδία μᾶλλον, χαὶ τοῦ 
~ γ΄ , ~ , 

πῶς ὕδωρ οἷόν τε τοσοῦτον ἄνω μένειν, ὥστε χαὶ πήγνυσθαι, of μέν τινές 

or 

‘ 

φασιν, ὧν xat ᾿Αναξαγόρας ἐστί, tod πάϑους τούτου χαὶ τῆς τοιαύτης χαὶ 
οὕτως γινομένης πήξεως αἰτίαν εἶναι τὴν τοῦ νέφους ἄπωσιν εἰς τὸν ἄνω 

15 τόπον χαὶ τὸν ψυχρὸν ὑπὸ τῆς χάτω χαὶ Pe Yepuotytos. εἶναι yap 10 

τὸν μὲν περὶ τὴν γὴν ἀέρα ϑερμότερον διὰ τὰς ἀναχλάσεις τῶν ἀπὸ τοῦ 

ἡλίου ἀχτίνων: διπλασιάζεσϑαι γὰρ περὶ τὴν γῆν τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ϑερ- 

μότητα τῷ μὴ μόνον αὐτὴν γίνεσϑαι προσπιπτουσῶν τῇ γῇ τῶν ἀπὸ τοῦ 

ἡλίου ἀχτίνων, ἀλλὰ χαὶ πάλιν ἀπὸ τῆς γῆς ἀναχλωμένων εἰς τὸ ἄνω" 

20 γίνεται γὰρ χατὰ τοῦτον τὸν τόπον διπλῶν τῶν ἀχτίνων πάροδος. γίνεται 

ὃὲ 7% τῶν ἀχτίνων ἀνάχλασις πρὸς ὁμοίας γωνίας, ὡς ἴσην γίνεσϑαι τῇ 

Ἰωνίᾳ, ἥτις γίνεται μεταξὺ τῆς τε τῆς χαὶ τῆς χατιούσης ἀχτῖνος τὴν γινο- 15 
μένην γωνίαν μεταξὺ τῆς τε γῆς χαὶ τῆς ἀναχλωμένης ἀχτῖνος. διὸ χαὶ 

οἷς ἂν χατὰ χορυφὴν ὃ ἥλιος ἢ, τούτοις μέγιστον τὸ χαῦμα, τῷ ἐπὶ τὸ 
25 αὐτὸ τότε τὴν ἀνάχλασιν τῶν ἀχτίνων γίνεσθαι: οὕτως γὰρ χαὶ αἱ ἑχατέ- 

ρωϑεν γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις αἱ πρὸς τῇ γῇ γίνονται τότε. ὁ μὲν οὖν 
πρὸς τ Yi] ἀήρ τε χαὶ τόπος ϑερμότερος διὰ τοῦτο" ψυχρότατος δ᾽ ἐστὶ 
xa? ὃν λοιπὸν ἤδη παύονται at ἀναχλάσεις uynxét ἐξιχνούμεναι" οὔτε γὰρ 

οὗτος ὃ τόπος οὕτως ἐγγύς ἐστι τοῦ ἡλίου, ὡς διὰ τὴν ἐγγύτητα μᾶλλον 20 

80 αὐτὸν ϑερμαΐνεσϑαι τοῦ πρὸς τῇ γῇ» οὔτε τὴν ἀπὸ τῆς ἀναχλάσεως τῶν 
ἀχτίνων γινομένην ἔχει ϑερμότητας. ὅταν δὴ τὸ νέφος ὑπὸ τῆς περὶ τὴν 
ἣν ϑερμότητος εἰς ἐχεῖνον τὸν ψυχρότερον ἀέρα τε καὶ τόπον ἀπωσϑῇ, 
ἐπα δ λον εἰς ὕδωρ εὐϑέως πήγνυται: χαὶ αὕτη ἐστὶν αἰτία τοῦ ἐν ταῖς 
ἀλεειναῖς Bags TE χαὶ τοῖς τοιούτοις τόποις ytvecdat Rane τότε γὰρ 

- 35 πλέον ὃν τὸ περὶ τὴν γῆν ϑερμὸν ἐπὶ πλέον ἀπωϑεῖ ἀπὸ τῆς γῆς τὰ 50 
5 

νέφη. πρὸς ἣν δόξαν ἐνιστάμενος λέγει ὅτι μὴ γίνεται χάλαζα ἐν τοῖς 

1 χονιορτὸν ALW post ἀέρος add. xat I 2 δὲ om. AW 3 αἱ post 

λεπταὶ om. 1 4 γίνονται ἃ et fort. W λέγει ἃ 7 ἀνόδω AW: 

χαϑόδῳ a 9 μὲν om. Aa 11 tod τε] τουτέστι AWa 12 ὥστε om. AWa 
τινές om. AWa 13. 14 χαὶ οὕτως om. AWa 19 εἰς] ἐπὶ a 20 τρόπον a 

20. 21 διπλῶν --- γίνεται δὲ om. 1 21 αἱ οὐ ἀναχλάσεις I 22 γίνεται] ἐστί I 

τε τῆς coll. I 24 7] ἤγουν ἃ 25 γίνεσϑαι τῶν ἀχτίνων coll. AWa 

31 δὴ] δὲ ἃ 31. 82 τῇ γῆ AW 35 ὃν post γῆν coll. I ἀπωϑεῖται AWa 

35. 36 τὰ νέφη ante ἀπὸ coll. AWa 36 γίνεσθαι A 

Comment. Arist. III. 2 Alex. in Meteora. 4 
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σφόδρα ὑψηλοῖς: καίτοι εἰ ἦν αὕτη αἰτία τῆς χαλάζης, ἔδει, ὥσπερ ἣ χιὼν 
πλείων ἐν τοῖς ὑψηλοτέροις γίνεται, οὕτως δὲ χαὶ τὴν χάλαζαν. ἔτι ἐλέγχει 

τὴν δύξαν ὡς ψευδῆ ual διὰ τὸ πολλάχις ὦφϑαι νέφη φερόμενα σὺν ψόφῳ 

πολλῷ πλησίον τῆς γῆς, ὡς φοβερὸν εἶναι τοῖς ἀχούουσι χαὶ προσδοχᾶν 
5 μεῖζόν τι χαὶ χαλεπώτερον ἔσεσϑαι, χαὶ γίνεσϑαι μετὰ ταῦτα χάλαζαν. 

ἔστι δὲ χαὶ ὅτε ἄνευ ψόφου ὀφϑέντα πλησίον τῆς γῆς φερόμενα νέφη 80 

ἐποίησε χάλαζαν πολλήν τε χαὶ τὸ μέγεϑος ἄπιστον χαὶ τὸ σχῆμα οὐ 
στρογγύλην" οὗ μεγέϑους αἰτίαν καὶ σχήματος ἀπέδωχεν ὅτι uy ἐπὶ πολὺ 
αὐτῆς ἢ φορὰ ἐγένετο ἐγγὺς παγείσης, ὕφ᾽ ἧς φορᾶς περιϑραύεταί [τε 

10 ταύτης πολύ, χαὶ μάλιστα τὰ ὑπερέχοντα" διὸ χαὶ γίνεται σφαιροειδής" εἰ ὃ 
πλησίον γίνεται τῆς γῆς. οὐχ ἀληϑὲς τὸ ὕπ᾽ ἐχείνων λεγόμενον. εἰ 
γὰρ ἦν ὃ τόπος ἐχεῖνος αἴτιος τῆς πήξεως, ἔδει τὴν μεγίστην ἐχεῖ συν- 
ίστασϑαι χάλαζαν: ὑπὸ γὰρ τοῦ μάλιστα αἰτίου τῆς πήξεως εὔλογον τὰς 3 
usytotac γίνεσϑαι χαλάζας. ὥστ᾽ εἰ αἱ μέγισται πλησίον τῆς γῆς, οὐχ ὃ 

15 πόρρω τῆς γῆς τόπος ὃ χατεψυγμένος, ὥς φησιν, αἴτιος τῇ γενέσει τῆς 

χαλάζης. 

p. 348936 “Ὅτι μὲν οὖν οὐ τῷ ἀπωϑεῖσϑαι εἰς τὸν ἄνω τόπον. 

Εἰπὼν πρὸς τὴν δόξαν τὴν τοῦ ᾿Αναξαγόρου τὴν λέγουσαν γίνεσϑαι 

τὴν χάλαζαν ἐν τῷ πορρωτέρω τῆς γῆς τόπῳ ὄντι ψυχροτέρῳ, ἀπωϑου- 

90 μένων τῶν νεφῶν εἰς ἐχεῖνον ὑπὸ τῆς περὶ τὴν γὴν ϑερμότητος, | χάχεϊ δύτ 
μεταβαλλόντων τε εἰς ὕδωρ χαὶ πηγνυμένου τοῦ γινομένου ὕδατος ὑπὸ τῆς 
ἐν τῷ τόπῳ ψυχρότητος, ἄρχεται τὴν οἰχείαν τιϑέναι δόξαν, xat φησὶν αἰ- 
τίαν εἶναι τὴν ἀντιπερίστασιν τῆς γενέσεως τῆς χαλάζης. ἐπεὶ γὰρ ἀντι- 
περιίσταται τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρὸν ἀλλήλοις, ὡς τοῦ χειμῶνος εἰς τ 

25 βάϑη τὸ ϑερμὸν ἀπωϑεῖσϑαι ὑπὸ τῆς τοῦ περιέχοντος ψυχρότητος, ἐν δὲ 
ταῖς ἀλέαις πάλιν τὸ ψυχρὸν εἰς τὸ βάϑος ἀναχωρεῖν ἀντιμεϑιστάμενον ὅ 

τῇ χατὰ τὸ περιέχον ϑερμότητι (διὸ ἐν μὲν ταῖς ἀλέαις ψυχρότερα τὰ 

χάτω τῆς γῆς" διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὰ ἐν τοῖς φρέασιν ὕδατα τότε ψυχρό- 
τερα γίνεται: ἐν δὲ τοῖς ψύχεσιν ἥ τε ἐν Bader γῇ ϑερμοτέρα χαὶ τὰ 

80 ὕδατα τὰ πηγαῖα), ταύτην δὴ χρὴ τὴν ἀντιπερίστασιν ὑπολαμβάνειν γί- 
γεσϑαι χαὶ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ χαὶ ἐν τοῖς νέφεσιν, ὡς ἐν ταῖς ἀλεεινοτέραις 
σ 2) ΄ Νὴ >) 5} - | bY 5 \ (9 (Neen “ A ΠῚ ὥραις ἀντιπεριιστάμενον τὸ ἐν αὐτῷ ψυχρὸν εἰς to βάϑος διὰ τὴν χύχλῳ ϑερ- 10 

ie 

1 post ἣν add. ἂν 1 3 τὸ] τοῦτο Al: τοῦ Wa νέφη ex corr. I? 4 πολλὰ a 

5 τῇ te AWa 6 post ὅτε add. καὶ AWa 8 οὗ] ob Aa αἰτίαν post 
σχήματος ponunt AWa 9 ἡ φορὰ αὐτῆς coll. AWa τε delevi 10 ταύτης 

πολὺ] αὐτῆς τὰ πολλὰ AWa δὲ] δ᾽ οὔ AWa 11 post γῆς add. zat AWa 
12 éxeivos post ἦν coll. AWa 14 μεγάλας I 15 6 om. AWa 

17 lemma om. AWa 18 γίνεσθαι om. 1 21 μεταβαλόντων I 22 τῷ om. A 
24 ὥστε AWa 26 ἀλέαις ex corr. I? ἀναχωρεῖ AWa 29 ἥ te—yij] 
τὰ ἐν βάϑει a ϑερμότερα ἃ 80 χρὴ om. 1 31 τῷ --- τόπῳ] τῷ τοῦ ἄνω 

τόπου σώματι AWa 32 ὥραις] ἡμέραις AWa 



10 

15 

τῷ οι 

90 
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μότητα ταχεῖαν τὴν ἐν αὐτῷ μεταβολὴν τ 

ποιεῖ. διὸ ἐν ταῖς τοιαύταις pipet ἥ τε εἰς ὕδωρ perapony τα χεῖα yt 

νεται" διὸ χαὶ at ψεχάδες ἀϑρόαι γίνονται χαὶ 

ν γινομένην Ων τῳ {ἢ i ILS ῇ οια ΤῊΥ “ 

Sean) tt μείζους χαταφέρονται, 
΄ > 4 ? 3 »Ξ 2 4 42 

ὡς οὐ “at ὀλίγον μεταβάλλουσαι χαὶ γεννώμενα: ἐχ τοῦ νέφους, ἀλλ 
3 , eae ἘΣ = \ »" Ὁ» \ id x 

ἀϑρόως. τοῦτο γὰρ αἰτιον τοῦ χαὶ τοὺς ὑετοὺς γίνεσϑαι τότε λαβροτ 
΄ 

τε χαὶ ἠπειγμένους μᾶλλον. ὡς γὰρ ἐν τοῖς ψύχεσι τὸ ϑερμὸν τὸ ἔτι 
5 ΄ ΄ ὑπολειπόμενον ἐν τοῖς νέφεσιν ὑπὸ τοῦ ἀνάγοντος τὴν get ae 

σιν, ὄντος πλείονος, εἰς τὸ 

τητος ἀπωϑούμενόν τε χαὶ & τὸ 
σ - 

πυροῦται πολλᾶάχις, ὅταν ἢ 

δὰν ao περὶ ἀστραπῶν τε a τοῦ, οὕτως eu πὰ ὅταν aes 
x \ > ~ ΄ ΄ 

Ὦ τὸν περιέχον, τὸ ψυχρὸν τὸ ἐν τὰν γέφεσι χατισχόμενον εἰς τὸ βάϑος 

inode ται, χαὶ ἀϑροισϑὲν τὰς εἰς τὸ μετ ταβολὰς τῶν νεφῶν ἀϑροω- 
ἘΣ τέρας ποιεῖται χαὶ τὰς πήξεις τοῦ pair 

τοσοῦτον. εἰπ τ 
΄ > > 

βεβλημένῃ δόξῃ, ἧς ἦν χαὶ ᾿Αναξαγόρας. 
γεσϑαι τὴν χάλαζαν, ὅταν τὸ νέφος εἰς 

os ὕδατος ax’ αὐτοῦ, ὅταν ἢ 
Ox 

ὲ GODT ἐναντίως φησὶν ἔχειν τὰ γινόμενα a 
=> 

Ov x o “πὸ - o wy Cc (“ Ss 
4 
Q- [Ὁ] A os Aa @ [0] Oy 74 o 

pa J 
- ἢ 

εὶ ῶ» < Cc Cc aS 

"8. 

°o < aA 

τς ὍΣ 

τ] o < x 2 2 < ξ εὶ (0) 
Ὄ 
8 

-" ~ ΄ »ὗ ~ 

ἀπωσθϑῇ ὑπὸ τῆς περ 

[0] a Aa =~ < [ὩΣ aA - a Os a [0] 
-- 

- <= o a R @ ~~ < 
1 
“Er < 0). ὡΣ Θ [0] ἕω 

γι.. J 

a (=) = Q Cc yy a} ἝἜ o a R το [Ὁ] τ λή, ὅταν εἰς τὸν ϑερ- 

μότερον ἐμπέσῃ τύπον, χαὶ μάλιστα, ὅταν μάλιστα. ὅταν γὰρ ἔτι μᾶλλον 

ἀντιπεριστῇ τῷ ϑερμιῷ τὸ ψυχρόν, ὡς πλεῖον ἐν τῷ βάϑει γενέσϑαι συν- 
ἐλαυνόμενον εἰς τοῦτο ὑπὸ τῆς ἐξ τ 
μεταβολὴν ἐποίησε τοῦ νέφους χαὶ ( 

ὡς γενέσϑαι χάλαζαν. ἕξῆς δὲ λέγει χαὶ πῶς οἷόν τε τὸ ὕδωρ ἄνω 

πήγνυσθαι, ὃ ἐν τοῖς πρώτοις ἧπό ὶ 
oO ans rey 

o ee Ov Η] o 

a 

Q- oO =3Q a ro) χαταφορὰ TOD 
ὕδατος ἐν χρόνῳ γίνεται, ἐν χρόνῳ δὲ xat ἣ πῆξις, ὅταν ἐλάττονι γρόνῳ VOATOS Xe ϊ ἵ crt 5s 5 XE J ; Φ ῇ a iets, ς EAATTO 7 vu 

nat ϑᾶττον 7 πῆξις τῆς χαταφορᾶς αὐτοῦ γίνηται, συμβαίνει αὐτὸ ἄνω ὃν 
σ ? 

, 

ἔτι πήγνυσϑαι. ὅσῳ δ᾽ ἄν ἐγγυτέρω τῆς Tis ἣ τοιαύτη ἐπ ΡΟ Κη γίνεται, 
τοσούτῳ τά τε ὕδατα sees τίν εται χαὶ at χάλαζαι μείζους διὰ τὸ ὀλί- 

ῳ 

γον φέρεσϑαι τόπον χαὶ μὴ ἀποϑραύεσϑαι αὐτῶν 

οὐδὲ αἵ μεγάλαι Ψεχάδες πυχναὶ πίπτουσι τότε 
μεταβολὴν γίνεσϑαι χαὶ φϑαάνειν τὰς πρώτας χαταφέρεσϑαι πρὸ τῆς τῶν 

ἄλλων γενέσεως. ἢἣ οὐ πυχναί, ὅτι ἐν τῇ χαταφορᾷ οὐ διαιροῦνται, ὃ 
πάσχουσιν at ἐξ ὕψους χαταφερόμεναι. 

2 post διὸ add. χαὶ A τε OM. ἃ ταχεῖα om. A 4 od om. A! 
γενόμεναι 1 5 τοῦ] τὸ AW 9 χαὶ post ἐχχρίσει om. a 11 λέγει Ta 

τε OM. a 13 ἀπωϑῆται ATW ἀϑροισϑὲν] ἀϑροῖσαν I 14 ποιῆται W 

16 post éxetvos add. 6 I 18 ἀπωσϑῇ] ἀποστῇ AWa ano AWa 19 

νέφη Al ὅτε I 20 ἐμπέσει I? χαὶ μάλιστα ὅταν om. AWa ἂν γὰρ AWa 

21. 
τητός ἐστιν, ἅμα τε τὴν AWa 26. 27 ὅταν --- πῆξις] εἰ Hie) dao τῆς πήξεως AWa 

αὐτῷ ΑἹ Wa ὃν] ὄντι a 29 τοσοῦ- 21 

22 συνελαυνόμενον --- εἰς τὸ ὕδωρ] ἐν ᾧ καὶ συνελαυνόμενον ὑπὸ τῆς meplzyouons ϑερμό- 

γίνηται scripsi: γίνεται libri 

τον I λαυρότερα 11: λαφρότερα A? χαὶ αἱ χάλαζαι μείζους post μεταβολὴ γίνεται 

(28) coll. I 30 αὐτῶν] αὐτὸν AW: αὐτὸς a χάτω φορᾷ AWa 

πολλά AWa 31 πίπτουσαι AW 33 χατὰ φορᾷ AI: χατὰ φύσιν W: φορᾷ a τὰ 
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p. 348b26 Ἥττον δὲ tod ϑέρους γίνεται. 86 

2 \ a 2 ~ > ΄ ~ , x ΄ \ Exel εἶπεν ἐν τοῖς ἀλεεινοτέροις χαιροῖς γίνεσϑαι τὴν χάλαζαν xat 
ἐν τοῖς μᾶλλον μᾶλλον, ἀντιπεριισταμένου τοῦ ψυχροῦ τῷ ϑερμῷ χαὶ εἰς 
βάϑος ἀϑροιζομένου χαὶ ἀϑρόως τὰ ἐνταῦϑα ψύχοντος χαὶ μεταβάλλοντός 50 

5 τε χαὶ πηγνύντος, ὃ ἠπόρησεν ἄν τις, λύει: ἔστι δὲ τοῦτο, διὰ τί εἰ οὔ- 
ΕΣ aE ΠΛ ον, δ τῶ ἢ ἢ ΝᾺ τως ἥ χάλαζα γίνεται, οὐ μᾶλλον ἐν τῷ ϑέρει γίνεται. τότε γὰρ μᾶλλον 

ϑερμὸν τὸ περιέχον. λέγει δὴ ἧττον ἐν τῷ ϑέρει γίνεσϑαι ἢ ἔαρός τε χαὶ 
, σ ἊΝ » Ve bc ὃ ay aH ote χαὶ ξηρός ἐστι. det δὲ 

μετοπώρου, ὅτι πρὸς τῷ ϑερμὸς 6 ἀὴρ εἶναι τότε χαὶ ξηρός ἐστι, δεῖ δὲ 
πρὸς τὰς ἀναθυμιάσεις ὑγρότητος. ἐν G& τῷ ἔαρι ἔτι ἔστιν ὑγρότης ἀπὸ 

- ~ , XN X 4 ar An c , \ ρος 

10 τοῦ χειμῶνος μένουσα, χαὶ τὸ μετόπωρον δὲ ἤδη ὑγραίνεται. χαὶ τῆς 
vit \ , δὲ ΙΧ ΜΕΥ, ΄ S6v γίνονται, χαὶ τότε δὲ διὰ τὸ ὑγρότητά ὀπώρας δὲ ἤδη ἀχμαζούσης χάλαζαι 

τε ἤδη εἶναι πλείω xal ἀλέαν ἔτι. πρὸς δὲ τὴν πῆξιν τοῦ ὕδατος τὴν 

ταχυτέραν συμβάλλεσϑαί τί φησι χαὶ τὸ προτεϑερμάνϑαι τὸ ὕδωρ" λέγοι ᾿ ϊ | te 
> > > ~ 

δ᾽ ἂν τὸ νέφος ἐξ οὗ τὸ ὕδωρ. ὅτι δὲ ϑᾶττον ψύχεται τὸ προτεϑερμασ- 
15 μένον, σημεῖον παρατίϑεται τὸ τοὺς Ψῦξαι ταχὺ ὕδωρ βουλομένους πρῶτον μ ’ ify i 

αὐτὸ προϑερμαίνειν ἐν τῷ ἡλίῳ. χαὶ ot ψύχοντες δὲ τὸ ὕδωρ τῇ τῆς 5 

χιόνος ἔξωϑεν περιϑέσει τῷ ἀγγείῳ, ἐν ᾧ τὸ Ψυχόμενόν ἐστι, προϑερμή- 
Ne ‘ τ ‘ τ \e - ᾽ ‘ 

vavtes ὡς ὅτι μάλιστα τὸ eyyeduevov ὕδωρ εἰς αὐτὸ οὕτως ἐγχέουσιν, ὡς 

ϑᾶττον τοῦ προτεϑερμασμένου ψυχομένου. ἀλλὰ χαὶ δύο ἀγγείων εἰς 

90 φρέαρ ἐχχρεμασϑέντων ὁμοίων τε χαὶ ἴσον ὕδωρ ἐχόντων, ἀλλὰ τοῦ μὲν 
a \ mee Sy tae ΄ ae (wee v. Care’ ta Pelee \ Η 

ϑερμὸν τοῦ 62 ψυχρόν, ψυχρότερον ἔχον εὑρίσχεται τὸ ἔχον τὸ προτεϑερ 
ασμένον. λέγει ὃὲ χαὶ τοὺς περὶ τὸν [Πόντον, ὅταν ἐπὶ τοῦ χρυστάλλου ζέον: ? 

Ἂ = ~ Ξ - i A = ~ ~ ΄ a 4 ϑ \ ~ 

σχηνοποιῶνται χειμῶνος πρὸς τὸ ἰχϑῦς ϑηρᾶν (ϑηρεύουσι yap xat τοῦ 10 
χειμῶνος, χαΐίτοι πεπηγότος τοῦ ποταμοῦ, διαχόπτοντες τὸν χρύσταλλον᾽ 

τῷ qn λέγοι δ᾽ ἂν ταῦτα περὶ τῶν ἐν τῷ Ἴστρῳ ϑηρώντων᾽ οὗτος γὰρ ἐκεῖ τέ 
ἐστι χαὶ πήγνυται: ἢ χαὶ εἴ τις ἄλλος ἐν ἐχείνοις τοῖς τόποις τοιοῦτός 

ἐστι ποταμός) τούτους δή φησι τοῖς χαλάμοις ὕδωρ περιχεῖν ϑερμὸν διὰ 
τὸ ϑᾶττον τοῦτο πήγνυσθαι ἐν τῷ ψύχει. γρῶνται γὰρ τῷ κρυστάλλῳ 
ἐπὶ τῶν χαλάμων, δι ὧν ϑηρῶσι τοὺς ἰχϑῦς, ἀντὶ μολίβδου πρὸς τὸ 

80 ἠρεμεῖν αὐτοὺς διὰ τὴν τοῦ βάρους ἐξάρτησιν χαὶ μὴ χινουμένους πολλὰ 1 

ἀνασοβεῖν τοὺς ἰχϑῦς. ϑερμὸν δὲ γίνεται ταχὺ τὸ συνιστάμενον 

2 ἐπειδὴ AWa 3 μᾶλλον semel habent Al 4 post ψύχοντος add. te A 

5 post τις add. τοῦτο AWa 6 et 7 ϑέρι a 7 δὴ] δὲ 1 ὃ πρὸς τὸ ἃ 

χαὶ om. I post δὲ add. xat I 9 post τὰς add. tis A ἀναϑυμιά- 
σεως A? ὑγρότητας A} ἔαρι] ἀέρι I 10 τὸ om. A 11 ὀπώρας] 
ὥρας 1 ἀνυγμαζούσης ἃ χαὶ τότε] ὁπότε AWa δὲ] ὑγρὸς ὁ ἀὴρ ἃ 

15 περιτίϑεται 1 17 τὸ ἀγγεῖον A?I 20 φρέαρ] φρένα ἃ ἐγχρεμασϑέν- 

των AWa ἴσων AW ἀλλὰ om. I 21 ἔχον εὑρίσχεται] γίνεται AWa 
22 post Πόντον add. ὡς AWa χρυστάλου et 24 χρύσταλον a 23 πρὸς---ϑηρᾶν] 

πρὸς τὰς τῶν ἰχϑύων ϑήρας AWa 24 τὸν] τὸ A? 20 τῷ om. A 27 δή ex 
δεῖ corr. I? 28 post πήγνυσθαι add. ψυχροῦ AW 29 μολύβδου Wa 
31 post δὲ add. φησὶ Aa 
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ὕδωρ ἔν te ταῖς ὥραις χαὶ ταῖς χώραις tats ἀλεειναῖς. ἐπιζη- 
ν > 

te ἽΝ - πῇ ype ν we προ SA Te aps 2 τήσαι ἀν τις, τίνος γὴν εἴρηχε τοῦτο δοχεῖ γὰρ ἀπηρτῆσ σϑαι τοῦ προ- 
’ὔ “ 5 ’ὔ 

εἰρημένου. 7 πρὸς τὸ πρῶτον ἀπέδωχε, τὸ διὸ πολλοί, ὅταν aa ταχὺ tL 

+ ~ > \ a βουληϑῶσιν, εἰς τὸν ἥλιον τιϑέασι πρῶτον" τούτῳ γὰρ oles τὸ te p- 

σι 

ἊΝ ΄ », X woy γίνεται ταχὺ τὸ συνιστάμενον. λέγει te χαὶ περὶ τ Mee ον τε 
\ > is ~ ~ ~ χαὶ Αἰθιοπίαν tod ϑέρους χαὶ οὐ τοῦ χειμῶνος 7 ἦε: Ἐπὶ 

ἘΣ τοὺς δετούς, 20 

\ 

t ἃ τὴν προειρημένην 
ἵ 

VY te , ~ ~ ε ΄ ΄ a 

nat βαγδαίους δὲ χαὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας πολλάχις, ὃ 
» BY ἢ Ν \ > 3 , αἰτίαν: ταχὺ γὰρ ψύχεσϑαι διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν 

- 
τὴν els Bados, ἥτις 

΄ δ ὧν Xx = ΄, 5 ΄ - ΄ > » 

γίνεται διὰ τὸ εἶναι τὴν χώραν λίαν ἀλεεινήν. ἐπιζητήσαι δ᾽ ἄν τις, 
2 ¢ res ae Nae ΄ ΜΞ ΄ ΒΕ ΓΕ Ὁ σιν τς ) > we Ἧς 

10 πῶς εἰ τὸ ϑέρος ξηρόν ἐστιν, ὡς προείρηχε. παρ᾽ οἷς ξηρότατόν ἐστι τὸ 

΄ » > ~ 

΄ \ 4 ς ~ ΄ ,΄ » ΄͵ 

ϑέρος, παρὰ τούτοις οἱ ὑετοὶ τοῦ ϑέρους γίνονται. ἢ at μὲν ἀναϑυμιάσει 
\ e ~ ~ ΄ 4 c 

χαὶ ai τῶν νεφῶν συστάσεις οὐχ ἐχεῖ γίνονταί τε χαὶ γεννῶνται, ἀλλ᾽ ὑ 
\ ΄ ~ > , ~ v » 5 > fs 

πνευμάτων τῶν ἐτησίων πρὸς τὰ ἐχεῖ ὄρη ὄντα ὑψηλὰ ἀπωϑούμεναι συν- 
’΄ Ὁ 4 ~ ~ c ~ ΄ 

ἴστανται, ὡς λέγει: τῆς δὲ ταχείας αὐτῶν εἰς ὑετὸν μεταβολῆς 7 προ- % 
> ~ 

15 εἰρημένη ἀντιπερίστασις att (a, ὡς λέγει ἐν τοῖς περὶ τῆς τοῦ Νείλου 

ἀναβάσεως. 

Ρ. 34929 Περὶ μὲν οὖν δετῶν. 

Μέλλων πάλιν ἐπ᾽ ἄλλο πρόβλημα μεταβαίνειν πάλιν ἡμᾶς ὕπομι- 

μνήσχει περὶ ὧν πεποίηται τὸν λόγον, μέτεισιν δὲ ἐπὶ τὸν περί τε ἀνέμων 

90 χαὶ πάντων τῶν πνευμάτων λόγον (λέγοι δ᾽ ἂν πνεύματα τοὺς μὴ ὠνο- 

μασμένους ae ἢ καὶ ὅλως ὅσα γίνεται πνεύματα, εἰ χαὶ μὴ ἄνεμοι 

ταῦτα ὄντα, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἀναφυσήματα) ἔτι ὃὲ ποταμῶν τε χαὶ ϑαλάσσης. 
is αὐτοὺς τὰ 45 

δυνάμενα περὶ αὐτῶν ἀπορεῖσϑαι, ἐπεὶ μηδὲν προείρηται περ ρὶ τῆς τού- 

his τοι. χαὶ ὅτι 

2? yal φησὶ δεῖν χαὶ περὶ τούτων πρῶτον ἀπορῆσαι πρὸς Ae 

, Ὁ: ΄ a Ν Ἃ ὃ \ \ > 

25 των γενέσεως ὑπό τινος, ὃ μὴ xav ὁ τυχὼν περὶ αὖ 

ye τοιαῦτα τὰ περὶ αὐτῶν προειρημένα, δι’ ἧς παρατίθεται δόξης δεί- 

χνυσι" φησὶ γὰρ λέγειν τινὰς τὸν ἀέρα χινούμενον χαὶ ᾧ 

ὡς ὃ λέγων “Ἱπποχράτης “ ἄνεμος yop ἐστι ἠέρος ῥεῦμα χαὶ χεῦμα," συν- 
\ 

L 

, μ᾿ ΄ \ / XN ἊΝ \ ~ 

LOTOAWEVOY ὃὲ πάλιν χαὶ TUXVOLULEVOY τὸν αῦὗτον τοῦτον ae 500. vce 5000S χαι 

δέοντα ἄνευνον setae 

1 χώραις χαὶ ταῖς ὥραις Arist. cod. E Bekk. i yo oe W post ἀλεειναῖς add. 

ὅϑεν Wa 3 post πρῶτον add. τοῦτο AWa ἊΣ ὑτῳ] τοῦτο Al 4.5 post 

ϑερμὸν add. δὲ AWa 7 δὲ] ye AWa 8 as is AW 12 yivovtal te 

zai om. AWa 13 πρὸς τὰ --- ὑψηλὰ] ὑψηλὰ yap τὰ ἐκεῖ ὄρη ὄντα AW: om. ἃ 

ἀπωϑούμενα [ 15 ἀντιπερίστασις] ἀναϑυμίασις AWa τῆς om. Wa 16 dva- 

βάσχεν a 17 Περὶ — δετῶν om. AWa ὑετοῦ Arist. 18 μέλλων 

πάλιν om. ἃ μεταβαίνων ἃ 18. 19 ὑπομνήσας ἃ 19 περὶ ὃν At 

19.20 μέτεισιν --- λόγον om. I 19 δὲ om. ἃ 20 λόγον post ἀνέμων (19) ponit a 

22 ὄντα om. a ἔτι te [ 28 zat φησὶ] χαὶ om. AWa: post φησὶ add. 

δὲ a 24 ἀπορῆσϑαι α 925 χἂν -- εἴποι] χαὶ ὁ τυχὼν εἴποι ἂν περὶ αὐτῶν AWa 

χαὶ ὅτι-- τινὰς (27)] δείκνυσι δέ τινας (τινος a) οἱ φασὶ AWa 28 “Ἱπποχράτης) de 

flatibus, Opp. I p. 571,13 ed. Kuhn ἀέρος AWa χεῦμα καὶ ῥεῦμα AWa 

29 πάλιν om. AWa νέφους ΑἹ 
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o> ε ” ~ . ~ ΄ op 7 ars ΄ ay, \ 
ὕδωρ, ὡς οὔσης τῆς αὐτῆς φύσεως ὕδατός τε χαὶ πνεύματος: ἄμφω γὰρ 50 

΄ - ~ J ΄ 

ἀήρ. διὸ χαὶ τῶν σοφῶς περὶ τούτων βουλομένων λέγειν τινάς φησι λέ- 
΄ v v ΕῚ 

yew πάντας τοὺς ἀνέμους ἕνα ἄνεμον εἶναι, ὅτι ὃ μὲν ἄνεμος xat αὐὖ- 
τοὺς ἀὴρ ῥέων, ὃ δ᾽ αὐτὸς ἀὴρ πᾶσι τοῖς λεγομένοις ἀνέμοις ὁ χινούμε- 

5 vost παρὰ γὰρ τοὺς τόπους δοχεῖν αὐτὸν διαφορὰς λαμβάνειν, χαϑ’ obs 
39. 3X a, > / σ 9) \ ~ ZL ~ , 

οὐδὲν ἀὴρ ἀέρος διαφέρει. ὅμοιον ὃὲ τὸ τοῦτο λέγειν τῷ λέγειν 

τοὺς ποταμοὺς πάντας ἕνα ποταμὸν εἶναι, ὅτι μὴ οἱ τόποι ἀφ᾽ ὧν ῥέουσι 
διαφορὰν ὕδατος ποιοῦνται, | ἔστι δ᾽ ὃ ποταμὸς ὕδωρ ῥέον. δείξας δὲ τὸ δ7τ 
» ~ gv ἢ \ > SFX ς ΄ ἘΞ bee | ἀλλ A) Νὰ > ἄτοπον τῆς δόξης (οὐ γὰρ οἷς ταὐτὸν ὑποχείμενον, ταῦτα ταὐτὰ ἀλλήλοις" εἰ 

10 γὰρ uot ἣ αὐτὴ ὕλη ἐν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὴν ὕλην τοῖς πράγμασιν ἣ 
\ ς ΄ 3 \ \ \ > Pp] a \ v \ 

ταυτότης τε χαὶ ἑτερότης, ἀλλὰ χατὰ τὸ εἶδος, xa’ ὃ χαὶ ἔστι xat 
ταὐτά ἐστι) διὰ δὴ ταῦτα ἐπήνεγχε διὸ βέλτιον of πολλοὶ λέγουσιν 

ἄνευ ζητήσεως τῶν μετὰ ζητήσεως ταῦτα λεγόντων. εἰ μὲν 
γὰρ οἵ τε ποταμοὶ πάντες ἐχ μιᾶς ἀρχῆς τ χαὶ τὰ πνεύματα ὁμοίως, 5 

15 εἶεν ἄν τι, λέγοντες of ἄνεμόν te ἕνα τοὺς πάντας λέγοντες ual ποταμὸν 

ἕνα ὁμοίως πάντας" εἰ δ᾽ ὡς ἐπὶ τῶν ποταμῶν ἐχ διαφόρων ἀρχῶν ἣ 

δύσις τοῦ ὕδατος τῶν διαφερόντων ποταμῶν, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν ἀνέμων 

χαὶ ἐχ διαφερουσῶν ἀρχῶν ἣ ῥύσις ἢ τοῦ ἀέρος, δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐχ ἔστιν 
> \ ΄« , εκ Ἢ ‘ 3 \ 39) vn hoc » YW. 5 \ εἷς ποταμὸς of πάντες, διὰ τὴν αὐτὴν οὐδ᾽ ἄν εἷς ἄνεμος ety, εἰ χαὶ 

90 εἴη ὃ ἄνεμος ῥύσις ἀέρος. ὥστε εἴη ἂν αὐτῶν τὸ δοχοῦν χουψῶς eip7- 

oda ψεῦδος. χόμφψευμα δὲ εἶπε τὸ ἀπὸ τῆς τοῦ ἀέρος οὐσίας τῆς ad- 

τῆς οὔσης ΠΕ χαὶ τοὺς ἀνέμους εἶναι τοὺς αὐτούς, ὄντας ἀέρος ῥύσιν. 
προσῆχον δέ φησιν εἶναι τῇ περὶ ἀνέμου σχέψει τὸ ζητῆσαι τί τέ ἐστιν 10 

ἄνεμος χαὶ πῶς Ἰίνεται, χαὶ τί τὸ χινοῦν αὐτόν, χαὶ πόϑεν αὐτῶν ἣ 

ἀρχὴ τῆς γενέσεως, χαὶ πρῶτόν ye πότερον χρὴ τὸν ἄνεμον ὑπολαβεῖν τῷ on 

΄ IF > / - feo \ Le Q Αἱ Ἀ 4 ’, (πὰ σ ΡῚ 

ὡς ες αὐ τιον τινος PELY TE UAL φέρεσῦαι AGL υξεχρι τοῦτου PEty, ews ἂν 

΄ 

χενωϑῇ τὸ ἀγγεῖον, ὡς ἐξ ἀσχῶν ἀφιέμενον, ὡς παρὰ τῷ “Ouypw boxe 

ὃ Αἴολος ἐν ἀσχῷ χαὺς ἔρξας δεδωχέναι τοὺς ἀνέμους τῷ ᾿Οδυσσεῖ, ὃν 

ἀσχὸν ὥς τι ἔχοντα ἐν αὑτῷ of ἑταῖροι αὐτοῦ λύσαντες ἀφῆχαν τοὺς ἀνέ- 
2 ce > 

30 wong, “ἀσχὸν usy λῦσαν. ἄνεμοι δ᾽ ἐχ πάντες ὄρουσαν. ἣ ὡς τῶν πνευ- t 3 ᾿ ’ ‘ 9 | 

μάτων ἐξ αὐτῶν xat bx’ αὐτῶν τῶν ἀνέμων ἀφιεμένων, ὡς of γραφεῖς 
ἡράφουσι" γράφουσι γὰρ τοὺς ἀνέμους ἐξ αὑτῶν ἀποφυσῶντας τὸ πνεῦμα τὸ 

i ‘ ι 

δυοίως χαλούμενον τῷ ἀποφυσῶντι αὐτὸ ἀνέμῳ. δοχεῖ δέ τισιν ὁμοίως ἔχειν 

2 σαφῶς IW Arist. F 5.6 τοὺς τόπους --- ἀέρος] τὴν τῶν τόπων διαφορὰν δοχεῖν διά- 

φορον εἶναι μηδὲν διαφέροντα, ἐπεὶ μηδὲ ἀὴρ ἀέρος xato ἀὴρ AWa ὃ δοχεῖν αὐτὸν scripsi 

δοχῶν αὐτῶν 1 6 post τοῦτο add. φησι AWa τῷ λέγειν] καὶ τὸ AWa 

εἶναι] οἴεσϑαι AWa py) οἱ --- ποιοῦνται (8)] τὸ αὐτὸ AW ῥέουσι scripsi: 

ῥεῦσι 1: ῥεῦσιν ἃ 8 ποιοῦνται] ποιοῦσι ἃ post ποιοῦνται add. ὕδωρ τῷ 
εἴδει ἔχουσι AWa ἔστι δ᾽ ---ταὐτά ἐστι (12) om. AW ῥέων 1 9 ταῦτα 
om. a 11.12 χαὶ ταὐτά] ταὐτὸ a 12 ἀπήνεγχε a 16 ἐχ διαφόρων -- 

ποταμῶν (17) om. AWa 22 τοὺς αὐτούς om. AWa ὄντας] τοῦ ὄντος AW 

23 ἀνέμων AW: τῶν ἀνέμων a 25 ὑπολαμβάνειν AWa 27 ἐξ om. AW 

ἀφειμένων AW 28 χαϑάρξας a 29 ἐν αὑτῷ scripsi: ἐν αὐτῶ I: om. 

AWa 00 ἀσχὸν μὲν --- ὄρουσαν] Od. Καὶ 47 31 ἀνέμων] πνευμάτων | 

90 αὐτὸ] αὐτῷ AWa δὲ} φησι a 
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wal τὸ περὶ τὴν τῶν ποταμῶν γένεσιν: xual yao ἐπ᾽ ἐχείνων ὑπολαμβά- 
νουσί τινες ἠθροισμένον που ὑπὸ γῆς τὸ ὕδωρ ῥεῖν. τὸ γὰρ ἀνενεχϑὲν 80 
ὑπὸ τοῦ ἡλίου χαὶ ἀτμισϑὲν πάλιν συστὰν χαὶ μεταβαλὸν εἰς ὕδωρ χαὶ 
΄ \ 5 ΄ ~ c~ » ~ mie τῷ » ὑσθὲν ἀϑροισϑὲν ὑπὸ γὴν ῥεῖν ἐχ χοιλίας τινὸς οὔσης ἐν τῇ γῇ ὡς ἐξ 
> , ἔποχον x” ΄ a ΘᾺ v wy > \ ΄ ‘ > ~ ἀγγείου μεγάλου, ἣ πάντας μιᾶς ἢ ἄλλον ἄλλης. οὐ γὰρ γίνεσϑαι ἐν τῇ 
σ Ὁ \ \ > \ Jee ~ ¢ ~ \ ~ / > - ᾿ ὕδωρ, ἀλλὰ τὸ ἀϑροισϑὲν ἀπὸ τῶν ὑετῶν χαὶ τῶν χειμώνων ἐν ταῖς τοι- 

σι 

- αύταις χατὰ γῆς ὑποδοχαῖς, τοῦτο τὴν χορηγίαν τῶν ποταμῶν εἶναι. 
οὗ σημεῖον ποιοῦνται τὸ χαὶ ῥεῖν αὐτοὺς μείζους μὲν τοῦ χειμῶνος, ἐλάτ- 
τοὺς ὃξ τοῦ ϑέρους, χαὶ τοὺς μὲν αὐτῶν ἀενάους εἶναι, ὅσοι x χοιλιῶν 80 

10 μειζόνων καὶ ἀπὸ πλείονος ὕδατος ἠϑροισμένου, τοὺς δὲ οὐχ ἀενάους ῥεῖν, 
΄ ὧν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ χοιλία. ἀφ᾽ ἧς ῥεῖ. ἐπιλείπει χαὶ οὐ διαρχεῖ us ρ ῃ 4, AD ἧς ῥεῖ, ἐπιλείπει χαὶ οὐ διαρχεῖ μέχρι 

- ΄ Ὑ 2 > ~ , > τοῦ μέλλοντος ὄμβρου, ἀφ᾽ οὗ ἀϑροίζεται τὸ ἐν ταῖς χοιλίαις ταύταις ὕδωρ. 
Pat ὙΡΝ n δόξ λέ; έϑ Ξ ἘΣ ay ae , \ \ > , πρὸς Ἣν δόξαν λέγων Tpocsdyxe τὸ εἴ τις συλλογίσαιτο χαὶ πρὸ ὀμμά- 
τῶν θεῖτο τὴν ὑποδοχὴν καὶ τὸ ἀγγεῖον παντὸς τοῦ ὕδατος τοῦ πανταχοῦ 

? σ \ ΄ ΚΝ ~ » ~ 

15 Ot ὅλης ἡμέρας te χαὶ νυχτὸς ἀδιαλείπτως ῥέοντος ὅλῳ τῷ ἔτει, μεῖζον 40 
δ] X Ψ , ~ ~ ~ ΄ or > 

ἂν τὸν ὀγχον φανείη πάσης τῆς γῆς τὸ τοῦ τοσούτου περιεχτιχὸν ὕδατος ἀγ- 
γεῖον ἣ οὐ πολύ τι αὐτῆς ἔλαττον. εἰπὼν δὲ τοῦτο πρὸς τοὺς οὕτω 

Ῥ ~ Ὁ ~ a? -»» \ , 

δοξάζοντας ἑξῆς λέγει τὴν αὑτοῦ δόξαν, ὅτι εἶναι μέν τινας χαὶ τοιαύτας 
7 ~ ~ , » 

χοιλότητας ἐν τῇ γῇ χωρητιχὰς ὑδάτων οὐδὲν ϑαυμαστόν, ἀφ’ ὧν πλη- 
20 ρωϑεισῶν τοῦ χειμῶνος ἀπόρρυσιν γίνεσϑαί τινα, ἄτοπον ὃὲ τὸ μὴ ἡγεῖ- 

σϑαι, δι᾽ ἣν αἰτίαν ὑπὲρ γῆς ἐξ ἀέρος κατὰ μεταβολὴν ὕδωρ γεννᾶταί τε 

χαὶ γίνεται, διὰ τὴν αὐτὴν ταύτην χαὶ ὑπὸ γῆν γίνεσϑαι. ὡς γὰρ ὑπὲρ γῆς 50 
διὰ ψυχρότητα συνίστατα! 6 ἀτμίζων ἀὴρ εἰς ὕδωρ, ὡς ὀλίγῳ πρότερον 

WY oe ἝΞ Ξ Ἁ Lf \ oN Aas ς \ ~~ 2 pipe , εἴρηται, οὕτως χρὴ νομίζειν xat ὑπὸ γῆν ὑπὸ τῆς ἐν τῇ 
\ 5 σῷ , id \ , > \ QO. / 

25 μεταβολὴν εἰς ὕδωρ ytvectar, ws μὴ μόνον εἶναι τὸ φϑαάνον γεγονέναι 
ὕδωρ ἐν αὐτῇ. ἀλλὰ χαὶ γεννᾶσϑαι ἐν αὐτῇ συνεγῶς, ual τοῦτο γενόμενον ul ὶ Ξ ἱ ' 

~ \ ΄ 
ἐν τοῖς πρὸς τοῦτο τῆς γῆς ἐπιτηδείοις τόποις ἀπορρεῖν. | 

p. 349097 "Ete δὲ τοῦ μὴ γινομένου ἀλλ᾽ ὑπάρχοντος. 87» 

Εἰπὼν γίνεσϑαι χαὶ ὑπὸ γῆν ὕδωρ χατὰ μεταβολὴν ἀτμίδος διὰ φψυ- 
80 χρότητα, ὥσπερ χαὶ ὑπὲρ γῆς, λέγει. ὅτι ἀλλὰ ual tod uy γινομένου ἀλλὰ 

ὑπάρχοντος (τὸ δὲ χαϑ᾿ ἡμέραν τῷ ὑπάρχοντος προσέϑηχεν ἀντιδια- 
στέλλων τὸ οὐ xa? ἡμέραν τῷ xad? ἡμέραν γινομένῳ λέγοι δ᾽ ἂν ὑπάρ- 
χον ὕδωρ τὸ δόμενον) οὐδὲ ἀπὸ τούτου δὴ τοιαύτας λέγει τὰς ἀρχὰς τῶν 45 

2 γὴν AWa 3 post ἡλίου add. ὕδωρ AWa 4 fet A 5 ἐν τῇ γῇ AWa 
ὃ ποιεῖται AW 9 et 10 ἀεννάους I ut Arist. FHN 9 ὅσοι --- ἡϑροισμένου (10) 

om. 1 ὅσους AW 10 ῥεῖν om. AWa 11 ἀφ᾽ ἧς ῥεῖ] φησὶ I 

12 post οὗ add. zat A 16 ἂν] γὰρ AW: om. a φανῇ | τοσοῦτον 

A} 17 ἢ ob —éhattov om. A 18 αὐτοῦ IW 19 χωρητιχὸς a 

ὕδατος AWa 20. 21 ἡγεῖσθαι] γίνεσϑαι AWa 22 αὐτὴν] αἰτίαν AWa 
30 ὑπὲρ γῆν AWa ἀλλὰ post ὅτι om. a 31 τῷ] τὸ I 32 τῷ od I 

33 δὴ] δεῖ AWa λέγει] εἶναι AWa 
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ποταμῶν χαὶ τὰς ἀπορρύσεις γίνεσϑαι ὡς ἠϑροισμένου mov χαὶ ἐν λίμναις 
τηρουμένου, ἔπειτα ἀπὸ τούτων ἀπορρέοντος, ὡς οἴονταί τινες: ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἐν τῷ ὑπὲρ γῆς τόπῳ χατὰ μιχρὰ at ῥανίδες συνιστάμεναι πρῶ- 
τον, ἔπειτα ἀλλήλαις μιγνύμεναι, τελευταῖον μετὰ πλήϑους χαταφέρονται 

5 ποταμόν τινα ῥέοντα ποιοῦσαι, οὕτως χαὶ ἐν τῇ γῇ ex μιχρῶν βανίδων 
τὸ πρῶτον συλλείβεσϑαι τὸ ὕδωρ τὸ ἀπὸ τῶν ὑετῶν χατὰ τῆς γῆς δῦνον, 

χαὶ ὥσπερ εἰς ἕν τι ἀναπιδώσης τῆς γῆς τοῦτον τὸν τρόπον γίνεσϑαι τὰς 50 
ῥύσεις τῶν ὑδάτων χαὶ τὰς τῶν ποταμῶν ἀρχάς. τοῦτο δ᾽ οὕτως ἔχον φησὶ 
δείχνυσϑαι καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἔργου: of γὰρ τὰς ὑδραγωγίας ποιούμενοι χαὶ 

10 ἐξάγοντές ποϑεν ὕδωρ ὑπονόμους ὀρύσσοντες καὶ τέμνοντές τινας διώρυχας 
συνάγουσι τὸ ἐχ τούτων διαλειβόμενον ὕδωρ ὥσπερ ἱδρῶτα τινὰ τῆς γῆς 
ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων γινόμενον εἰς ἕν: οὐ γὰρ ὀρύσσοντες λίμνῃ τινὶ πλήρει 

περιτυχόντες ταύτην διὰ τῶν ὀχετῶν ἐξάγουσιν. εἰπὼν δὲ γίνεσϑαι τὰς 88: 
λιβάδας ἐν τοῖς ὀρύγμασιν ὥσπερ ἱδρούσης τῆς γῆς ἀπὸ τῶν ὑψηλῶν, τοῦ 

15 τοῦτο οὕτως γίνεσϑαι χαὶ τοὺς ποταμοὺς τὴν ἀρχὴν λαμβάνειν ἀπὸ τοι- 

ούτων λιβάδων εἰς ἕν συνιουσῶν σημεῖον παρέϑετο τὸ χαὶ τὰ ῥεύματα 
τῶν ποταμῶν ἀπὸ ὀρῶν τὰς ἀρχὰς λαμβάνειν, χαὶ τοὺς πλείστους τε χαὶ ὃ 

μεγίστους ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων ῥεῖν ὀρῶν" ἀλλὰ χαὶ τὰς χρήνας τὰς πλεί- 

στας ὄρεσι γειτνιᾶν χαὶ ἀπὸ ὀρῶν ἀπορρεῖν, χρήνας τὰς πηγὰς λέγων. 
20 ἐν γὰρ τοῖς πεδίοις ὀλίγαι παντελῶς πηγαὶ χαὶ ῥύσεις ὑδάτων χωρὶς τῶν 

ποταμίων, ἃ ῥεῖ μὲν διὰ τῶν πεδίων, ἐχεῖϑεν ὃὲ τὴν ἀρχὴν ἔχοντα. at- 

τίαν ὃς τοῦ ἀπὸ τῶν ὀρῶν χαὶ τῶν ὑψηλῶν τόπων τὰς ἀπορρύσεις τῶν 
ὑδάτων γίνεσϑαί φησι τὸ τὰ ὀρεινὰ χαὶ ὑψηλὰ χωρία ὡς σπογγιὰς πυχνὰς 

ὑπερχρεμαμένας τῶν χϑαμαλῶν χατὰ μιχρὰ χαὶ πολλαχοῦ διαπιδᾶν χαὶ 10 

ἀποδιδόναι ὅπερ ἐν αὑτοῖς ἀπὸ τοῦ ὑετοῦ ὕδωρ δεχόμενα φυλάττει διὰ 
πυχνότητα" οὐδὲν γὰρ διαφέρειν ἢ χοίλην χαὶ ὑπτίαν ποιεῖν τὴν γῆν δε- 

τῷ or 

χομένην τὸ ἄνωϑεν χατιὸν ὕδωρ χαὶ φυλάττουσαν, ἢ πρηνῆ te χαὶ χυρτὴν 

ἔχουσαν τὴν περιφέρειαν, ὡς σπογγιὰν δυναμένην εἰς αὑτὴν τὸ ὕδωρ δέ- 
χεσϑαι, ὡς μὴ περιρρεῖν: ἀμφοτέρως γὰρ τὸ ἴσον ὑποδέξεται. ἔτι te χαὶ 

80 τὴν ἀνιοῦσαν ἀπὸ γῆς ἀτμίδα δι᾿ αὐτῶν τὰ τοιαῦτα χωρία ψύχει τε καὶ 

μεταβάλλει εἰς ὕδωρ, ὡς χαὶ τοῦτο τὸ γινόμενον, μὴ μόνον τὸ δόμενον 15 

χαὶ προυπάρχον ἀπορρεῖν ἀπ’ αὐτῶν. διὰ ταύτην γὰρ τὴν αἰτίαν οἱ μέ- 
γιστοι, φησί, τῶν ποταμῶν, ὡς προείρηται, ἐκ τῶν μεγίστων ὀρῶν ῥέουσιν, 

1 ποὺ scripsi: ποῦ I: om. AWa 2 wovto AWa 4 post χαταφέρονται add. 

χαὶ ἃ 5 ποιοῦσιν a 6 συλλάβεσϑαι a τῆς om. AWa 7 ὥσπερ] 
ὅσοι 1 ἕν τε 1 ἀναπιδώσης scripsi: ἀναπηδώσης 1: πηδώσης AWa: διαπιδῶσι 

Arist. p. 85028. 9 codd. EFH ano tHS yas I 12 γενόμενον a 
οἱ yap | 13 ταύτη A 14 ἱδρούσης Arist. FH: ἰδρούσης 1: ἰδιούσης AWa 
Arist. vulg. ὑψηλοτέρων AWa τοῦ om. W 15 post ἀπὸ add. τῶν Wa 
16 τὸ om. I 19 ἀπορρεῖν] ῥεῖν a 20 ὀλίγα Aa 23 ἐρεινὰ Aa 
onoyyas A 24 ὑπερχρεμαμένους AW: ὑπερχρεμάμενα a διαπιδᾶν scripsi; 
v.n. ad. v. 7: διαπηδᾶν libri 25 ὅπερ] ὅτι Wa αὐτοῖς libri 26 dta- 
φέρει AWa 27 te om. AWa 29 ὑποδέχεται 11: corr. I? ἔτι δὲ a 

80 ψύχει seripsi: ψύξει libri 31 μεταβαλεῖ AWa 



ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM A 18 [Arist. p- 049 b 27] 57 

ὡς δῆλόν ἐστιν ἐχ τῆς περιόδου τῆς γῆς, ἣν ἀναγεγράφασί τινες ἐχ τοῦ παρὰ 
τῶν εἰδότων μανϑάνειν, περὶ ὧν οὐ γεγόνασιν αὐτόπται. ἑξῆς δὲ τὴν ἱστορίαν 
παρατίϑεται, δι᾿ ἧς ὅτι of μέγιστοι ποταμοὶ 2x τῶν μεγίστων ὀρῶν ῥέουσι 
συνίσταται. ἐν μὲν γὰρ τῇ ᾿Ασίᾳ πλεῖστοι ποταμοὶ χαὶ μέγιστοι ἐχ τοῦ 

5 ὄρους τοῦ [Παρνασοῦ ῥέουσιν, ὃ μέγιστον πάντων τῶν ὀρῶν ἐστι τῶν πρὸς 
τῇ ἀνατολῇ τῇ χειμερινῇ. τὸ δὲ ὅπερβάντι γὰρ ἤδη τοῦτο φαίνε- 

\ Vv , y~ ~ ~ ~ 

ται ἢ ἔξω θάλασσα, ἧς τὸ πέρας οὐ δῆλον τοῖς ἐντεῦϑεν τῆς HE 

9:0 

΄ ~ Ὑ 4 ~ ~ 

σεως τοῦ ὄρους ἐστὶ δηλωτιχόν: ὅτι γὰρ πρὸς τῇ χειμερινῇ ἕῳ xar’ 
rd \ VP ΄ ~ ΄ - 

αὐτὴν γὰρ ἢ ἔξω ϑάλασσα. δύναται χαὶ τοῦ μεγέϑους τοῦ ὄρους δηλωτι- 
\ ox 7 ΄ ΄ ~ a~ 

10 χὸν εἶναι, εἰ τηλικαύτη ϑάλασσα, ὡς τὸ πέρας αὐτῆς μὴ δῆλον εἶναι, od 
, > “7 » ~ ΄ 

φαίνεται, εἰ μὴ ὑπερβαίΐη τις τὸ ὄρος, ὡς τούτου ἐπισχοτοῦντος. λέγει 
δὴ ἐχ τούτου ῥεῖν ἄλλους τε ποταμοὺς ἴσως ἐλάττονας χαὶ διὰ τοῦτο 50 
» iA \ oy " \ δὶ on ΄ me B μ᾿ \ ws ἊΣ , 3 " 

ἀνωνύμους, χαὶ δὴ χαὶ τὸν χαλούμενον Baxtpov χαὶ τὸν Χοάσπην χαὶ 
τὸν “Δ ae c Ἷ , τὰς, a Ne 2 nn > ate: PAS ἘΦΡΊΑΙ \ M ~ ράξην, οὗ ὁ Τάναϊς ποταμὸς μέρος ὧν ἀποσχίζεται εἰς τὴν Μαιῶ- 

15 τιν λίμνην. ῥεῖν ὃ 
μὸν ἁπάντων. ἐχ ὃ 

φησι χαὶ τὸν ᾿Ινδὸν ἐξ αὐτοῦ, μέγιστον ὄντα ποτα- 
τοῦ Καυχάσου ὄρους, ὄντος χαὶ αὐτοῦ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, 

ἄλλους τε λέγει ῥεῖν ποταμοὺς χαὶ πλῆϑος πολλοὺς χαὶ τὸ μέγεϑος ὕπερ- 

βάλλοντας χαὶ δὴ χαὶ τὸν Φᾶσιν, ἔνδοξον ἐπὶ μεγέϑει ποταμόν. λέγει δὲ 

πάλιν τὸν Καύχασον μέγιστον ὄρος εἶναι χαὶ ὕψει χαὶ πλήϑει τῶν πρὸς τῇ 80 

20 ϑερινῇ ἀνατολῇ. τοῦ μὲν οὖν ὕψους αὐτοῦ σημεῖα ὅτι πόρρωϑέν τε δρᾶται 
χαὶ ἀπὸ χοίλων τινῶν" ἀπό τε γὰρ τῶν χαλουμένων βαϑέων περιορᾶται, χαὶ 

εἰσπλεόντων εἰς τὴν λίμνην, δῆλον ὡς πόρρω οὖσαν: ἀλλὰ χαὶ ὅτι FAr- 
οὔται αὐτοῦ τὰ ἄχρα τῆς νυχτὰὲς μέχρι τοῦ τρίτου μέρους τῆς νυχτός, χαὶ 

πάλιν πρὸς τὴν ἕω ἀπὸ τοῦ τρίτου, ὡς τῶν δώδεχα ὡρῶν τῶν νυχτερινῶν 

25 τεσσάρων ὡρῶν μόνων τῶν μέσων τὸ ἄχρα αὐτοῦ μὴ ἡλιοῦσϑαι. δύναταί 3a 
τις ἀχούειν τοῦ μέχρι τοῦ τρίτου μέρους ἡλιοῦσϑαι χαὶ ἀπὸ τῆς ἕω ἔτι 

γυχτὸς οὔσης χαὶ τῆς ἑσπέρας ἤδη νυχτὸς οὔσης ὅπως ὃδὲ ἔχει τὸ 
λεγόμενον, ex τῆς ἱστορίας χρὴ ἐπιχρῖναι. τοῦ ὃὲ πλάτους τε χαὶ 
πλήϑους αὐτοῦ σημεῖα ὅτι πολλὰς ἔχων ἕδρας, τουτέστι πολλὰ χϑαμαλά, 

[4 ἐᾷ 

80 ἐν οἷς οἷόν τε ἱδρύεσϑαι, ἐν οἷς τόποις ἔϑνη τε χατοιχεῖ πολλὰ χαὶ λίμναι 
ὶ δρώμενα ἕως τῆς ἐσχάτης λέγονται εἶναι μεγάλαι, πάντο. ἔχει φανερὰ χα 

~ Δ ~ / 5 = ~ v » \ Y. 2 c ~ 

χορυφῆς" ὃ τοῦ μεγέϑους αὐτοῦ σημεῖον, et ye ἔϑνη πολλὰ ἔχει ἐν αὑτῷ 
τηλιχαῦτα, ὡς ὁρᾶσϑαι πόρρωϑέν τε χαὶ χάτωϑεν ἅπαντα μέχρι τῆς χο- 40 

~ ε ~ " YY εν a. , Pe σον 
ρυφῇς, οὕτως ὑψηλῆς οὔσης, ὥσπερ εἴρηχεν. ἕξζῆς ὃὲ μέτεισιν ἐπὶ τὰ 

2 ἰδόντων ἃ A συνίστανται I ὃ τῶν post πάντων om. 1 6 ἤδη] 

δὴ AW: om. ἃ 7 οὐ δῆλον] οὐδὲν ἧττον A 10 εἰ] ἡ 1 post δῆλον εἶναι 

add. 6 1 11 ὑποβῆ I 14 ἄραξιν ἃ 15. 16 ποταμῶν AWa 

19 πάλιν om. ἃ 20 ἀνατολῇ] τροπῇ A post ἀνατολῇ add. χαὶ a οὖν 

om. AWa 21 ὑπερορᾶται AWa 22 εἰς πλέον τῶν Ν᾽ 23 τῆς post_axpa corr. 

ex thy I 24 ἀπὸ] μέχρι Aa 26 μέχρι tod om. A: in marg. add. A! (?) 

ὑπὸ A ἔτι] τῆς AWa 27 χαὶ τῆς --- οὔσης om. AWa δὲ om. I 

28 te om. a 29 ἔχων] ἔχον W: ἔχει [ἃ 29. 80 πολλὰ χϑαμαλὰ ἐν] πολλαχοῦ χϑα- 

μαλὸν AWa 31 post πάντα add. δὲ ἃ 32 αὐτῷ libri ἐν αὐτῷ ἔχει coll. AWa 

33 ὡς] exspectas τὸ ἄνωϑεν 1 34 δὲ] δὴ 1 
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ἊΝ - ἌΡ Χ \ (A A Q~ Χ ἈΠ ΕΝ ΄, ΄ 

Edpwrata ὄρη χαὶ τοὺς ταύτῃ ποταμούς. δῆλα δὲ χαὶ ἃ προστίϑησι περί 
τε τῶν ὀρῶν αὐτῶν χαὶ τῶν ποταμῶν τῶν an’ αὐτῶν ῥεόντων ἔν τε τῇ 
Εὐρώπῃ xat τῇ Λιβύῃ. 

350022 Ὅτι μὲν οὖν οὐ δεῖ νομίζειν οὕτω γίνεσϑαι τὰς ἀρ- Ρ t ' | 

5 yas τῶν ποταμῶν. 

“ye ate ΄ ~ \ 4 - > sf er 5 > Qs Vv 

Υπομιμνήσχει ἡμᾶς διὰ τούτων τῶν δεδειγμένων, ὡς οὐχ ἀληϑὴς 88 

| δόξα ἢ περὶ τῶν ποταμῶν 7 λέγουσα αὐτοὺς ῥεῖν ἀπὸ χοιλιῶν τινων 

οὐσῶν ὑπὸ γῆν χαὶ ἐχουσῶν ἠϑροισμένον ὕδωρ ἐν αὑταῖς. οὔτε γὰρ ἣ 
77 ἐξήρχει ἂν ταῖς τοῦ τοσούτου ὕδατος ὑποδοχαῖς οὔτε τὰ νέφη, εἰ ἣν 

10 χαὶ τὰ νέφη προὐπάρχον τὸ ὕδωρ πᾶν ἔχοντα ἐν αὑτοῖς τὸ ὑσθησόμενον 15 
ἠθροισμένον, χαὶ μὴ τὸ μὲν ἐγίνετο, τὸ δὲ χατεφέρετο. μαρτύριον δὲ 

τὸ τοὺς ποταμοὺς ἄρχεσθαι ῥεῖν ἀπὸ τῶν ὑπωρειῶν, ὡς ἀπὸ τούτων 
΄ 5 5 ΄ σὰ a ΄ ΄, 5 A >) \ 

συλλειβομένου xat ὀλίγον τοῦ ὕδατος ὃν προείρηχε τρόπον. εἰ γὰρ ἀπὸ 

χοιλιῶν ἔρρεον, οὐδὲν ἧττον ἂν χαὶ ἀπὸ πεδίων ἐγίνετο αὐτοῖς ἢ τῆς ῥύ- 
15 σεως ἀρχή. οὐδὲν μὲν γὰρ ἄτοπον εἶναι λέγειν τινὰς χαὶ τοιούτους χατὰ 

γῆς τόπους, ἔχοντας ἐν αὑτοῖς ὕδωρ, οἷον λίμνας, ἀφ᾽ ὧν ἀπόρρυσιν γί- 
ry 

(ant ς , 5 \ ΄ ς ~ ‘ on ἈΝ 5 XN , νεσϑαί τινα, οὐ μὴν τηλιχαύτας ὡς πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ῥέον ἀπὸ τούτων 20 
εἶναι: ὅμοιον γὰρ τοῦτο χαὶ τὸ οἴεσϑαι τὰς φανερὰς πηγὰς μόνας 
τοὺς ποταμοὺς ἐμπληροῦν, ἐν αὐταῖς παντὸς ἠϑροισμένου τοῦ ῥέοντος ὕδα- 

20 τος. ἀπὸ γάρ τινων φανερῶν πηγῶν, ἃς χρήνας εἶπε, πᾶλιν of πλεῖστοι 
\ ΟῚ \ vy ΄ 5 ) c > >? 5 ia 5 vy Ἁ ~ leg τὰς ἀρχὰς ἔχοντες φαίνονται" GAN ὡς ἐπ᾽ ἐχείνων οὐχ ἔστι τὸ πᾶν ὕδωρ 
NN ΩΝ ς XN ς \ > ) τοὶ (Boyd . d yv a \ 3 τοῦ ποταυοῦ at πηγαὶ at φανεραὶ ἀφ᾽ ὧν ῥέουσιν, ἀλλ᾽ ἔστι τὸ μὲν ἄπορ- 

Ψ \ 9) 2 la ἢ \ 5 , o 35) δ) ἐν. ρέον, τὸ δ᾽ ἐπιγεννώμενόν te χαὶ συλλειβόμενον, οὕτως οὐδ εἰ τί ἐστι 
χατὰ γῆς ὕδωρ, τοῦτο χρὴ νομίζειν εἶναι τὸ παντὸς τοῦ ῥέοντος ὕδατος 3ὅ 

25 σῶμα: ἐπεὶ ὅτι γέ εἰσι τοιαῦται φάραγγές te χαὶ διαστάσεις χαὶ χοιλότη- 

τες ἐν τῇ γῇ: ὡς ὑποδέχεσθαι ὕδωρ, δῆλον δι᾿ ὧν παρατίϑεται ποταμῶν, 
ὧν τὰ ῥεύματα ἐν τῇ γῇ κχαταπινόμενα πάλιν χατ᾽ ἄλλους τόπους ἐχδί- 
δωσιν, ὡς οὐχ ἀπολλυμένου τοῦ ὕδατος ὑπὸ γῆς, ἀλλὰ σωζομένου. 

p. 351219 Οὐχ ἀεὶ δ᾽ οὗ αὐτοὶ τόποι τῆς γῆς οὔτε ἔνυγροι 

80 εἰσιν 

S 
5 > avs 5 me 9d \ ~ ret ΔΈΟΣ, SN Le Cog \ \ (aire \ 

Ὁ GOXEL αὐτῷ OpOLa TA τῆς γῆς μέρη GEL μένειν, ὡς τὰ μὲν ὑγρὰ δῶν 

αὐτῆς ἀεὶ ὑγρὰ εἶναι, τὰ δὲ ξηρὰ ἀεὶ ξηρά, ἀλλὰ μεταβάλλειν χαὶ γίνεσϑαι 20 

1 προτίϑησι I 6 τούτων om. 1 ὡς οὐχ] καὶ ὅτι μὴ AWa 8 γῆς AWa 

9 τοῦ om. a τὰ νέφη --- ἠϑροισμένον (11)] ef τὸ τῶν νεφῶν ἔδει ῥεῖν μόνον AW 

10 προσυπάρχον I post ἔχοντα add. τὰ I 11 ἐγένετο A post μαρτύριον δὲ 

add. τῶν προειρημένων χαὶ AWa 12 ὑπορεῖον ἃ 13 συλλαβομένου a 15 εἶναι --- 

τινὰς om. AWa χαὶ] τοὺς AW τοιούτους om. Α ἃ 16 γῆν I post τόπους 

add. εἶναι a οἷον λίμνας a Arist.: om. ATW ἀπορρέουσι 1 17 τηλικαύτας] 

τηλιχαῦτα χαὶ 1 18 τοῦτο χαὶ τὸ] τούτω τὸ χαὶ AWa 19 συμπληροῦν AWa 

20 πάλιν] σχεδὸν a 23 συλλαβόμενον a 25 τοιαῦται om. A (27 χατα- 

γινόμενα 1 28 ἀπολυ!! ομένου A γῆν AWa 31 δοχεῖ O° αὐτῷ A 
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τὰ μὲν πρότερον ὑγρὰ ξηρά, πάλιν ὃὲ τὰ ξηρὰ ἐξυγραίνεσϑαι, τοῦτο δὲ 
γίνεσϑαι ὑπὸ τῶν ποταμῶν. τῷ γὰρ τούτων τοὺς μὲν ἐπιγεννᾶσϑαι οὐ 

πρότερον ὄντας, τοὺς δὲ ὑπολείπειν te χαὶ φϑείρεσϑαι, ὡς μηχέτ᾽ εἶναι, 
τούτῳ ἕπεσϑαι χαὶ τὰς τῆς 54 (pas τε χαὶ ξηρᾶς γῆς πος ὕγραινο- 

σι μένων μὲν τῶν πρότερον αὐτῆς ξηρῶν μερῶν ὑπὸ τῶν ἐν τούτοις γεννω- 

μένων ποταμῶν, τῶν ὃὲ πρότερον ὑγρῶν ξηραινομένων διὰ τὴν τῶν ἐν 
αὐτοῖς ὄντων ποταμῶν φϑοράν. διὰ ὃὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν λέγει χαὶ τὰ 2% 

χατὰ τὴν ἤπειρόν te χαὶ ϑάλασσαν ὑπαλλάσσεσϑαι, δι᾿ ἣν χαὶ τῶν ποταμῶν 
10 οἵ μὲν γίνονται πρότερον οὐχ ὄντες, οἱ δέ τινες φϑείρονται. οὐ why ἀτά- 

χτως δεῖ, φησίν, ὑπολαμβάνειν τὰ τοιαῦτα γίνεσϑαι περὶ τὴν γῆν πάϑη, 

ἀλλὰ χατὰ τάξιν τινὰ xal περίοδον. αἰτία δ χαὶ ἀρχὴ τῶν τοιούτων 

μεταβολῶν τε χαὶ παϑῶν ἐστιν, ὥς φησιν, ὅτι ὥσπερ τὰ τῶν ζῴων τε 

χαὶ τὰ τῶν φυτῶν σώματα ἀχμήν τινα χαὶ γῆρας ἔχει χατὰ φύσιν, οὕτως 

15 δὲ χαὶ τὰ τῆς Τῆς ἐντός. διαφέρει δ᾽ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν προειρημένων 7 80 

ἀχυή te χαὶ 4 παραχμὴ οὐχ ἄλλοτε ἄλλου μέρους ἀχμάζοντός τε χαὶ 

παραχμάζοντος, GAN ἅμα πάντα ἐν τούτοις γίνεται: χαὶ γὰρ ἀχμάζει ἅμα 

πάντα ἐν τούτοις Ἰηράσχει te χαὶ φϑίνει πάλιν ἅμα πάντα: τῇ δὲ γῇ 

χατὰ μέρη τοῦτο γίνεται" γίνεται γὰρ αὐτῇ ἢ τοιαύτη μεταβολὴ διὰ ψῦξίν 

χαὶ Depyoryta, ἔστι δὲ ἄλλοτε ἄλλα αὖτ τς ενά τε χαὶ ϑερμαι- 

. 

Ξ = is 
- - > , = 

yousva. ὡς γὰρ τοῖς ζῴοις τε χαὶ τοῖς ἐμψύχοις ἢ τοῦ ἡλίου περιφορὰ 35 

αἰτία αὐξήσεώς τε χαὶ μειώσεως (προσιὼν μὲν γὰρ σωτηρίας τε χαὶ ad- 

του ἀπιὼν δὲ μειώσεῴς τε χαὶ φϑορᾶς αἴτιος, ὡς δῆλον Ex τῶν ἐπε- 

τείων: ταῦτα γὰρ προσιόντος μὲν αὐτοῖς τοῦ ἡλίου αὔξεται, ἀπιόντος δὲ 
΄ ie, ~ 

ἐπὶ τούτων, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν πολυχρο- 
bo σι 

‘ 

τοῦς τε χαὶ φϑείρετα!) ὡς ὃ ἐ 
id c Ve , , \ ΄ ,ὔ ν᾿ \ Κι v = 

νιωτέρων, ὧν ἣ αὔξησις πλείονι χρόνῳ χαὶ ἢ dicts’ ὧν yap ἢ αὔξησις 

τοσαύταις ἡλίου προσόδοις, τούτων χαὶ ἢ μείωσις χαὶ 7 τεσ τοσαϊσὸξ 

ἀφόδοις. ὡς οὖν ταῦτα διὰ τὴν τοῦ ἡλίου περιφορὰν αὔξεταί τε χαὶ 40 - 

φϑίνει, οὕτω καὶ τὰ τῆς γῆς μέρη παρὰ τῆς προσόδου τε τοῦ ἡλίου χαὶ 

80 Fae, χαὶ ὅλως παρὰ τῆς ἐχείνου περιφορᾶς ch ἀχυὴν χαὶ THY παρ- 
΄ Vv > 

OkU.4Y eee ὡς μέχρι μέν τινος δύνασϑαι ἀχμάζειν te χαὶ ἐνυγρα δια- 

μένειν, εἶτα ξηραίνεσϑαί te χαὶ γηράσχειν πάλιν. γῆρας δὲ τῆς γῆς εἶπε 

τὴν ξηρότητα, υὑετενεγχὼν ἀπὸ τῶν ζῴων. ἕπεται ὃὲ τὸ τῶν μὲν τόπων 

τε χαὶ μορίων τῆς γῆς τῶν ξηραινομένων χαὶ τὰς πηγὰς τὰς ἐν αὐτῇ 45 

35 πρῶτον μὲν μειοῦσϑαι, ἔπειτα δὲ χαὶ φϑείρεσϑαι, τούτων δὲ γινομένων 
> 

τὸ χαὶ τοὺς ποταμοὺς τοὺς ἀπὸ τούτων ῥέοντας πρῶτον μὲν ἐλάττους τί- 

1 πρότερα Wa πάλιν τὰ δὲ AWa 4 ξηρᾶς τε χαὶ ὑγρᾶς AWa ὃ μὲν om. ἃ 

6 ξηραινομένων δὲ τῶν πρότερον ὑγρῶν coll. AWa 14 τὰ τῶν Om. a 17. 18 ἅμα 

(post ἀχμαάζεὺ --- τούτοις] ἅπαντα καὶ AWa 19 μέρος ἃ γίνεται semel I 

αὐτῇ scripsi: αὐτὴ I: om. AWa 20 ἔστι δὲ] ὡς τῶν γερόντων ἐστὶν AW: ὡς τῶν 

ζῴων καὶ ἔστιν ἃ 22 προιὼν AW μὲν om. 1 23 τὲ om. | 

23. 24 ἐπέτων 1 25 δὲ xat ἐπὶ A 26 πλείων 1 21 μείωσίς 

τε χαὶ φϑίσις AWa 28 οὖν ταῦτα] ἐνταῦϑα AW τε om. I 29 te 

om. a 29.30 xat ἀφόδου tod ἡλίου coll. a 30 ὅλως περὶ τῆς 8 3 

post δύνασθαι add. xai A 33 τὸ] τῷ AWa 34 τῶν om. ΑΝ ἃ αὐτῷ ἃ 
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νεσϑαι, ἔπειτα δὲ χαὶ τέλεον ἀπόλλυσϑαι, τῶν δὲ ποταμῶν τοῦτο πασχόν- 

των χαὶ μεϑισταμένων, ὡς ἔνϑα μὲν γίνεσϑαι χατὰ τὰ ἀχμάζοντα μέρη 
τῆς γῆς, ἔνϑα δὲ φϑείρεσϑαι ὡς ἐχ τῶν παραχμαζόντων τὸ καὶ τὴν ϑά- 

λασσαν τοὺς μὲν ἐπιλείπειν τῶν τῆς Ἰῆς τόπων, τοὺς δὲ ἐπιλαμβάνειν. 

προστίϑησι δ᾽ ἑξῆς τὰ γινόμενα περὶ τὴν ϑάλασσαν ἐπιλειπόντων τε τῶν 50 

ποταυῶν χαὶ ἐπιρρεόντων: or ἄμφω γὰρ μέρη τινὰ αὐτῆς ξηραίνεται. 

ὅπου μὲν γὰρ πληϑυνόντων τῶν ποταμῶν ὑπερεχεῖτο ἢ ϑάλασσα ἐξωϑου- 

σι 

i > \ \ ΩΣ 7 >) 4 ~ f ξ lf [4 UA μένη διὰ τὴν ἐχείνων ἐπίρρυσιν, ταῦτα συμβαίνει ξηραίνεσϑαι ὑπονοστού- 
σης τῆς ϑαλάσσης, τῷ μηκέτ᾽ ἐπιρρεόντων αὐτῶν μηχέτι ἐξωϑεῖσϑαί τε 

10 εἰς αὐτὰ χαὶ ὑπερχεῖσϑαι" xa}? ὃ 68 μέρος πάλιν τὰ τῶν ποταμῶν ὑῥεύ- 89ν 

ματα ἐμβάλλοντα εἰς αὐτὴν ηὖξεν αὐτὴν χαὶ προσέχου, χατὰ ταὐτὰ πάλιν 

διὰ τὴν πρόσχωσιν λιμνάζειν τε αὐτὴν χαὶ κατ᾽ ὀλίγον ξηραίνεσϑαί τε καὶ 
Ἰίνεσϑαι γῆν, ὑπερχεῖσϑαι μέντοι χαὶ ἄλλα τινὰ ἐπιλαμβάνειν μέρη. τοῦ 
δὲ μὴ γνωρίμας γίνεσϑαι τὰς τοιαύτας μεταβολὰς αἰτίαν φησὶν εἶναι τὸ 

15 πᾶσαν τὴν φυσιχὴν μεταβολὴν τὴν περὶ γῆν ἐχ προσαγωγῆς καὶ χατ᾽ ὅ 

ὀλίγον γίνεσϑαι χαὶ ἐν χρόνοις μαχροῖς ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν ζωήν. διὸ 
λανϑάνει ἡμᾶς ἕχαστον αὐτῶν γινόμενον: φϑάνει γὰρ ὅλων ἐϑνῶν ἀπω- 

λείας γίνεσϑαι χαὶ φϑοράς, ὡς μὴ διαμνημονεύεσϑαι τὰ πρότερον ὄντα 
δύνασϑαι pros ἐχ διαδοχῆς. χαὶ πρότερον ὅλων τῶν ἐϑνῶν ἀπώ- 

20 λειαι γίνονται χαὶ φϑοραὶ πρὶν μνημονευϑῆναι τὴν τούτων 
ἊΣ ‘ 2 ¢ oe ee. eee 5 4 > ῳ NY \ > , Μ, 3, ΄ μεταβολὴν ἐξ ἀρχῆς εἰς τέλος. δοχεῖ δὲ τὸ εἰρημένον ἔχειν ἀχατάλ- 

ληλόν τι. ὡς γὰρ φϑανούσης διὰ τάχους τῆς ἀπωλείας τῶν ἐϑνῶν τὴν 
Ua A \ 5 ~ , a ~ ev 5) be. id / Ln | υνήμην τὴν περὶ αὐτῶν λέγειν δοχεῖ. οὗ τοὐναντίον γίνεσϑαι λέγει: διὰ 

dp τὸ βραδέως αὐτῶν γίνεσϑαι τὰς φϑορὰς φϑάνουσι προαπόλλυσϑαι of 10 
‘ 

pyypoveboavtes ἄν. διὸ εἴη ἂν τὸ λεγόμενον ἴσον τῷ χαὶ λανθάνουσιν to σι 

ied ~ 5 ~ 2) , Γ \ \ ~ ΄ ~ eg) n 

ὅλων τῶν ἐϑνῶν ἀπώλειαι γινόμεναι xat φϑοραὶ τῆς μνήμης τῶν δι ἃ 
>) / Cr~ >\ ΄ ς { \ \ ~ be NFP ἊΨ Cs 5 4 

ἀπόλλυνται. ἑξῆς δὲ τίνες αἱ φϑοραὶ χαὶ πῶς γίνονται, GL ἃς οὐ μνημονεῦε- 

ται τὰ τοιαῦτα τῶν περὶ τὴν γῆν πάϑη χαταλέγει. χαὶ φησὶ μεγίστας 

μὲν χαὶ ταχίστας γίνεσϑαι φϑορὰς ἀνθρώπων ἐν τοῖς πολέμοις, ἐν οἷς χαὶ 

80 πόλεις χαὶ ἔϑνη πολλὰ ἀνάστατα συμβαίνει γίνεσϑαι, ἄλλας δὲ νόσοις ταῖς λοι- 
μώδεσι, τὰς δὲ δι’ ἀφορίας τῆς γῆς, δι᾿ ἃς μετανίστανται ἀπ᾽ αὐτῆς of 15 

σωζόμενοι, χαὶ αὗται at μὲν ἀϑρόοι γινόμεναι, αἱ δὲ χατ᾽ ὀλίγον ἀφο- 

ρωτέρας γινομένης τῆς γῆς. ἐφ᾽ ὧν φησι χαὶ λανθάνειν τὰς μεταναστά- 

3 φϑειρομένων 1 ἐχ om. a τὸ] te A 5 δὲ χαὶ ἑξῆς AWa 

6 ξηραίνεσθαι Α ἃ 7. ὃ ἐξωϑουμένους a 11 zai προσέχου om. AWa 

χατὰ ταύτην AWa 12 post πρόσχωσιν add. ἣν ποιοῦνται ἐμβάλλοντες εἰς αὐτήν AWa 

αὐτὴν] καὶ τὴν 1 14 γνωρίμας γίνεσϑαι] γνωρίζεσϑαι Aa γνωρίμους W 

15 περὶ τὴν γῆν AWa χαὶ χατ] τῆς I 17 αὐτῶν γινόμενον] τῶν γινομένων I 

19 τῶν om. I, sed habet v. 26 24 τὸ] τοῦ Wa 26 φϑοραὶ] χωρὶς AWa 
post τῶν add. τοιούτων A, τοιούτων φϑορῶν ἑξῆς δὲ Wa 21 ἑξῆς δὲ] xat Wa 

χαὶ ex xav corr. I? ov om. 1 28 λέγει W 29 ταχείας I 

30 ἄλλας scripsi: ἄλλα AWa: ἄλλοι I ταῖς) φϑείρονται AWa 31 τὰς scripsi: 

τὰ AWa: om. 1 δὲ δι᾽ διὰ δὲ I ἀφορίας ex διαφορίας corr. 12 32 

αὗται] αὖ at A: αὐτῶν at Wa ἀϑρόαι AWa 
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σεις τῶν ἐϑνῶν zat ὀλίγον xat οὐχ ἀϑρόως γινομένας: οὐ γὰρ ἅμα πάν- 
τες ἀπανίστανται, GAN of μὲν ἀπίασιν, of δὲ μένουσιν, ὅσους ἣ χώρα 

τοέφειν οἵα τε ἔτι: χαὶ τοῦτο ἕως τούτου ποιεῖν, μέχρις ἂν τέλεον ἐξ- 

ασϑενήσασα ἣ χώρα μηχέτι υηδὲν πλῆϑος δύνηται τρέφειν. ἀπὸ δὴ τῆς 
5 τῶν πρώτων ἀπολείψεως ἕως τῶν ἐσχάτων τὴν χώραν χαταλιπόντων εἰχὸς 30 

ε ζ: \ , ᾿ avs ~ °O > ~ 

γίνεσϑαι waxpods χρόνους, ὡς μηδένα τῶν ὕστερον ἀπαιρόντων μεμνῆσϑαι 
σ Ε Χ ~ “4 — ee ΡΣ ~, 9 ΙΝ \ \ > 4 ‘4 / ὅτι xal πρῶτοί τινες ἀπῆραν, διὰ τὸ γενεὰς ἐν μέσῳ πλείους γεγονέναι. 
ε \ ΄ - ~ ΄ ΄ >. 

ὡς δὲ μεταναστάσεις τῶν ἐϑνῶν λανθάνουσι γινόμεναι πολλάχις διὰ τὴν 

τοῦ χρόνου παράτασιν, οὕτω φησὶ πάλιν χαὶ τοὺς χατοιχισμοὺς λανθάνειν, 

10 πότε πρῶτον ἤρξαντο συνοιχίζεσϑαι τὰ ἔϑνη εἰς τὰ μεταβάλλοντα τῆς γῆς 
μέρη καὶ γινόμενα ξηρὰ ἐξ ἐνύδρων τε καὶ ἑλωδῶν" κατὰ μιχρὸν γὰρ καὶ % 

ἐν τούτοις ἣ ἐποίκησις, χαὶ ἐκ πολλῶν χρόνων γίνεται ἢ ἐπίδοσις, ὡς τοὺς 

ὑστέρους ἐποιχήσαντας μὴ γινώσχειν, πότε ἤρξατο τῆς χώρας ἐχείνης ἥ τε 
εὐχρασία χαὶ ὃ συνοιχισμός. ὁποῖόν φησι χαὶ περὶ τὴν Αἴγυπτον γεγο- 

15 νέναι. χαὶ γὰρ οὗτος ὃ τόπος ἀεὶ ξηρότερος φαίνεται γινόμενος χαὶ πᾶσα 

h χώρα ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Νείλου ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης προσχέχωσται" 
ἀλλὰ διὰ τὸ χατὰ μιχρὸν τοῦτο γίνεσϑαι, χαὶ ξηραινομένων τῶν ἑλῶν κατ᾽ 
ὀλίγον ἀεὶ τοὺς πλησίον αὐτῶν κατοιχοῦντας εἰσοιχίζεσϑαι εἰς τὰ ξηραινό- 80 

μενα αὐτῶν τὸ τοῦ χρόνου πλῆϑος χαὶ τὸ κατὰ μιχρὸν ἀφήρηται τὴν τῆς 

20 ἀρχῆς μνήμην. xal τὰ στόματα τοῦ Νείλου φησὶ πάντα, δι’ ὧν εἰς τὴν 

ϑάλασσαν ἐχχεῖται, χειροποίητα εἶναι χωρὶς τοῦ Κανωβιχοῦ τοῦ τῶν 

χαταρραχτῶν, ὡς ὕστερον διὰ τὸ λιμνάζειν τὸν ποταμὸν τῆς ϑαλάσσης 

τινὰ χαὶ προσχοῦν γενόμενα. σημεῖον δὲ τοῦ προσχεχῶσϑαι τὴν Αἰγυπτίαν 

χώραν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ παρέχεται καὶ τὸ τὸ ἀρχαῖον τὴν Αἴγυπτον Θήβας 

25 χαλεῖσϑαι, χαϑάπερ χαὶ “θμηρος μνημονεύει, χαίτοι νεώτερος ὧν ὡς πρὸς 85 

τὰς τοιαύτας μεταβολάς: Θηβῶν γὰρ τῶν Αἰγυπτίων μνημονεύει, ὡς τῆς 

Μέμφιδος ἢ οὔπω οὔσης ἢ οὐ τηλιχαύτης. χατωτέρω γὰρ αὕτη, τὰ δὲ 

χατωτέρῳ χαὶ πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ ἀεὶ ὕστερα οἰχίζεται ἐν ταῖς τοιαύταις 

προσχώσεσι, τῷ ὕστερα καὶ πήγνυσθαί te χαὶ ξηραίνεσϑαι καὶ εἰς συμμε- 
‘ 

, 

30 τρίαν τὴν πρὸς οἴχησιν ἄγεσϑαι. μεταβάλλει γὰρ τὸ πρότερον ἀοίχητα 
\ ς γὼ ‘ > - φ € \ , 5 ΄ Vv . ~ 

yor ἑλώδη χαὶ εὐϑενεῖ πάλιν, of 68 πρότερον εὐχράτως ἔχειν δοχοῦντες 

τόποι ἀναξηραινόμενοι πάλιν γίνονται χείρους: οὗ μαρτύριον παρέχεται χαὶ 40 

τὸ περὶ τὴν ᾿Αργείων χώραν γεγονὸς χαὶ τὴν Μυχηναίων. 

"OSev τοὺς ἐπὶ μιχρὸν βλέποντάς φησι χαὶ ἀπὸ τῶν μιχρῶν περὶ 90: 

35 τῶν ὅλων πειρωμένους λέγειν τῆς τοιαύτης κατὰ τὴν γῆν μεταβολῆς, xa? 
PWUEVOVS cy THS (av I> 14 a ay (4 (LETH TS5 χα 

1 ἀϑρόας AWa 2 μετανίστανται Aa: ἐπανίστανται W 3 ἔτι om. AW ἕως 

τοῦτο A 5 καταλιπόντες a 8 post δὲ add. αἱ AWa γινόμεναι λανϑάνουσι coll. 

AWa 10. πότε corr. ex ποτέ I? post συνοικίζεσϑαι add. τε 1 11 ἑλω- 

δῶν χαὶ ἐνύδρων ἃ ἀνυδρῶν I! 12 ἐχ --- γίνεται] ἐν πολλῷ γίνεται χρόνῳ AWa 

13 ἐχείνη I 16 ἀπὸ τῆς θαλάσσης om. a ἀπὸ] ὑπὸ AW 21 εἰσχεῖται 

AWa 22 χαταραχτῶν AWa 23 γινόμενα I τοῦ] τοῦτο to I 

προχεχῶσϑαι W Αἰγυπτίων Aa 24 post χώραν add. xat A 26 Θηβῶν] 

λαβῶν a Θηβῶν --- μνημονεύεῖ] Il. 1 381 sqq. 27 μέμφιος AWa 28 det] 

εἰς 1 31 εὐθηνεῖ ἃ: εὐϑυνεῖ I 84 μιχρῶ A: μιχρῶν W φησι om. ATW 
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ἣν τὰ μὲν ἑλώδ αἱ ὑγρὰ οἰκήσιμά τε καὶ σύμμετρα γίνεται διὰ ξηρό- ἢ TREY, CAO τα CO YPR OEEHAL Pe ον ἢ Ἢρ 
> > δ ~ Τά 

τητα, τὰ δὲ πρότερον συμμέτρως ἔχοντα ἀοίχητα διὰ τὴν τῆς ξηρότητος 

ἐπίτασιν, αἰτίαν λέγειν εἶναι τὴν τοῦ ὅλου μεταβολήν te χαὶ φϑορᾶν. 
ε - \ ΄ ΄ , ΟΞ ΄ sg lism ~ oO ¢ 

ἡγοῦνται yap σημείοις τούτοις χρώμενοι ἐχπύρωσιν γίνεσϑαι tod ὅλου, ὡς 
{ ΄ \ \ > ~ \ ς = , QF ς \ DEN ~ 

5 Ἡράχλειτος μὲν mpd αὐτοῦ καὶ of τῆς ἐχείνου δόξης, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς 3% 

Στοᾶς μετ᾽ αὐτόν, καὶ 2x τούτου λέγουσιν ὡς ὄντος γενητοῦ te χαὶ φϑαρ- 

τοῦ τοῦ παντός. οὐ μὴν τοῦ τῆς γῆς τὰ μὲν ξηραίνεσϑαι, τὰ δὲ πάλιν 

ἐξυγραίνεσϑαι αἰτίαν χρὴ τὴν τοῦ χόσμου γένεσιν ἡγεῖσϑαι" ἄτοπον γὰρ 

διὰ βραχείας μεταβολὰς χινεῖν τὸ πᾶν χαὶ γενητόν τε χαὶ φϑαρτὸν ποιεῖν. 

10 τὸ γὰρ τῆς γῆς μέγεϑος οὐδέν ἐστιν ὡς πρὸς ὅλον τὸν οὐρανὸν παρα- 
f 4 ~ ore) ‘4 Υ, \ ς A \ ~ Qo / 

βαλλόμενον: χέντρου γοῦν αὐτὴν λόγον ἔχειν φασὶν ὡς πρὸς TO πᾶν. ato 

φαμεν ὡς χρὴ ἀφεμένους τοῦ περὶ τοῦ παντὸς τοιαύτας ὑπολήψεις λαμ- 40 

βάνειν μᾶλλον ἡγεῖσϑαι τῶν περὶ τὴν γῆν μεταβολῶν αἴτιον γίνεσϑαι τὸ 

διά τινων χρόνων εἱμαρμένων te χαὶ ὡρισμένων, ὡς xa)’ ἕχαστον ἔτος 
15 χειμὼν γίνεται, οὕτως χατὰ περιόδους τινὰς τῶν ἄστρων γίνεσϑαι χατὰ 

τόπους τινὰς μεγάλους χειμῶνας χαὶ ὑπερβάλλοντας ὄμβρους, ὥσπερ χαὶ 

6 ἐπὶ Δευχαλίωνος χαταχλυσμὸς λέγεται γεγονέναι περὶ τὸν ᾿“Ελληνιχὸν 
Γ \ ‘ > ΄ ¢ , σ > ‘ is \ Q 7 \ \ 

τόπον xat thy ἀρχαίαν ᾿ Βλλάδα, ἥτις ἐστὶν ἢ περὶ Δωδώνην τε χαὶ τὸν 

᾿Αχελῷον. 6 γὰρ δὴ ποταμὸς οὗτος πολλαχοῦ τὸ ῥεῦμα μεταβέβληχε 45 
90 διὰ τὰς προσχώσεις ἃς ποιεῖται, τὴν ἐπιχλυσϑεῖσαν πάλιν προσχῶν τε χαὶ 

, 2 .) Υ = r ον" \ 4 Sie Ech ὑὉ 
συνιστάς. ἐν yap ταύτῃ τῇ χώρᾳ of Σελλοὶ wxovv, περὶ ὧν Ὅμηρος 
Ἂν; (ope) \ \ i“ ΄ ? € τὺ, Ὁ] γ΄ ~ 7) \ 

εἶπεν “ἀμφὶ δὲ Σελλοί cot ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι΄, χαὶ 

οἵ χαλούμενοι νῦν μὲν Ἕλληνες, τότε δὲ Γραιχοί, ὅϑεν ἔτι χαὶ νῦν τοὺς 
Ὁ 2 “Ἕλληνας Γραικοὺς χαλοῦσιν. ὡς δὲ ἐν τῷ χαταχλυσμῷ τῷ γινομένῳ 

ho σι ποτὲ τούτων ἀπολομένων λέγοι ἄν. ὅταν οὖν τοιαύτη ὄμβρων ὑπερβολὴ 
Ἰένηται, ὡς πολλὰ ἐπιχλύσαι χαὶ ἀοίκητα δι᾿ ὑγρότητα ποιῆσαι, νομίζειν 

χρὴ ταύτην τὴν ὑγρότητα ἐπὶ πολὺν διαρχεῖν τε καὶ διαμένειν χρόνον, χαὶ 50 
ὡς τῶν ποταμῶν τινες ἀέναοί εἰσι διὰ τὴν πλείω. χορηγίαν τὴν γενομένην 

αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ὑπερχειμένων αὐτῶν πηγῶν χαὶ τῶν ὀρῶν ὃν προειρήχα- 

80 μὲν τρόπον, οὕτως δὲ χαὶ μετὰ τὰς τοιαύτας ἐπομβρίας ἀέναοί τινες ὑγρό- 
τῆτες περὶ τοὺς τόπους τούτους ἐπὶ πολὺ διαμένουσι, τῆς ἐπιτηδείου πρὸς 

τοῦτο γῆς δεξαμένης ἐν αὑτῇ τὴν bypotyta χαὶ ἐπὶ πολὺ διαμενούσης 
τοιαύτης. χρόνου δὲ προϊόντος τὰ μὲν ἐχ τῆς ἐπομβρίας | ὑγρανϑέντα IOV 
ξηραίνεται μᾶλλον, τὰ δὲ ἔνυδρα φύσει ἧττον, χαὶ τοῦτο ἀεὶ χαὶ μᾶλλον 

1 post ἑλώδη add. te AWa οἰχήμασι A ὃ λέγει A 5 οἱ δὲ] xat of I 

6 γεννητοῦ I 7 οὐ μὴν] ὡς a 8 γὰρ] δὲ ἃ 9. γεννητὸν 1 
10 μέγεϑος) μέρος I ἐστιν] ἦν I 11 φασὶν ante αὐτὴν exh. Aa, post αὐτὴν W 

12 ἀφεμένους τοῦ om. I ὑπολείψεις Al 20 διὰ] δὴ 1 προχωρήσεις 1 
post τὴν add. δὲ I προσχῶν] προελὼν I 21 συνστάς I 21. 22 “Ὅμηρος εἶπεν] 
Il. I]. 234 sq. 22 σοι om. [Wa ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι om. 1 24 ὡς 

δὲ --- λέγοι ἄν (25) om. ἃ 25 ἀπολλυμένων I ἄν] ἀεὶ 1 τοιαύτης 1 

20 ἐπιχλῦσαι 1 21 πολὺ 1 28 et 30 ἀένναοι ΤᾺ 29 τῶν post xat om. 

AWa 31 τῆς] γῆς AWa 32 γῆς om. AWa 33 ἐξυγρανϑέντα AWa 
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γίνεται, ὡς ta μὲν ἐξ ἀοιχήτων δι᾿ ὑγρότητα γίνεσϑαι ξηραινόμενα οἰχητά, 
τὰ δ᾽ οἰκητὰ πρότερον δι᾿ εὐχρασίαν ἀοίχητα γίνεσϑαι διὰ ξηρότητα, ἕως 

πάλιν ἢ αὐτὴ περίοδος ἔλϑῃ χαὶ ὃ τῆς μεγάλης περιόδου χειμών. χαὶ 
ἐπεὶ ἀναγχαῖον γίνεσϑαι 'μέν τινας ἐν τῷ παντὶ μεταβολάς, οὐ μὴν τοῦ 

5 παντὸς ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέρει αὐτοῦ τῷ γενητῷ τε χαὶ φϑαρτῷ, ἀναγχη 5 

χατὰ τὰ εἰρημένα wh τοὺς αὐτοὺς τόπους τῶν περὶ τὴν γῆν ἀεὶ τὴν αὐτὴν 
χατάστασιν ἔχειν, ὡς ἣ ὑγροὺς ἀεὶ 7 ξηροὺς εἶναι, ἀλλὰ μεταβάλλειν. χαὶ 
τοῦ τοῦτο οὕτως ἔχειν σημεῖον τὸ τοὺς ἀρχαιοτάτους νομιζομένους τῶν 

ἀνθρώπων Αἰγυπτίους, τούτους χώραν οἰχεῖν, ἣ πρότερον οὖσα ϑάλασσα 
10 ἔργον γέγονε τοῦ ποταμοῦ τοῦ Νείλου προσχωσϑεῖσα ὑπ᾽ αὐτοῦ. χαὶ τοῦτο 

δῆλον μέν φησιν εἶναι χαὶ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς χώρας τοῖς δρῶσιν " xothy γὰρ φαί- 10 

νεται" ἱκανὸν δέ φησι τούτου τεχμήριον εἶναι καὶ τὸ χατὰ τὴν ἐρυϑρὰν ϑαλασ- 
σαν. τί δέ ἐστι τὸ λεγόμενον, χαὶ πῶς δειχτικὸν τοῦ τὴν Αἰγυπτίαν χώραν ἔρ- 

τον εἶναι τοῦ ποταμοῦ; τῷ τοὺς ϑελήσαντας τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλασσαν συνάψαι 
15 τῷ Αἰγυπτίῳ πελάγει διορύξαντας τὴν μεταξὺ γῆν μηχέτι τοῦτο ποιῆσαι, 

διὰ τὸ ὑψηλοτέραν οὖσαν τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλασσαν τῆς περὶ τὸ Αἰγύπτιον 
πέλαγος χώρας μέλλειν ἐπιχλύζειν αὐτήν, οὕτως ὃὲ χαὶ τὸν ποταμὸν 
ἐπιχλύζειν τε χαὶ ἀφανίζειν τὸν Νεῖλον. ἐπιζητήσαι ἄν τις, εἰ οὕτως 15 

ἠδύνατο διορυγῆναι τὸ μεταξὺ καὶ Evwdyvar ἢ ἐρυϑρὰ ϑάλασσα τῷ Al- 

90 γυπτίῳ πελάγει, εἰ ἦν ἢ Αἰγυπτία χώρα ϑάλασσα. ἀλλὰ λέγει χαὶ Δα- 

ρεῖον ἐγχειρῆσαι τῷ διορύσσειν, καὶ κατ’ ἐχεῖνον ἤδη ἣν Αἰραπτῆς χεχω- 

σμένη. ἢ τὸ χοιλοτέραν εἶναι τὴν Αἰγυπτίαν γὴν τῆς ἐρυϑρᾶς ϑαλάσσης 

χαὶ τῆς μετ᾽ αὐτὴν τῆς τεχμήριον ποιεῖται τοῦ ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης αὐτὴν 

προσχεχῶσϑαι τῆς Αἰγυπτίας, οὖσαν πρότερον μέρος τῆς ϑαλάσσης. χαὶ 

25 γὰρ ὃ ἐπιφέρει, τὸ περὶ τὴν ᾿Αυμωνίαν χώραν τῆς Λιβύης, τοιοῦτόν ἐστι" 

τῷ γὰρ χαὶ ταύτην τὴν γῆν χοιλοτέραν τε εἶναι χαὶ ταπεινοτέραν παρα- 

λόγως τῆς μετ᾽ αὐτὴν χώρας τεχμηρίῳ χρῆται τοῦ προσχεχῶσϑαι αὐτὴν 

ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης. πῶς δὲ χατ᾽ ὀλίγον τὰ προσχούμενα ξηραίνεται. 

λέγει: ἐγχώσεως yap ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ γινομένης xa? ὃ εἰς τὴν ϑά- 20 

80 λασσαν ἐχδίδωσιν, ἀπολαμβάνεται, τινα ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης μέρη, ἃ ΠΣ 

pov μὲν ὡς λίμναι xa αὑτὰ ὄντα μένει, εἰς ὕστερον δὲ ἀναξηραίνεται. 

οὕτως δὲ γινομένων τῶν ὦ τε χαὶ ἀρ τυ By δῆλον ὡς ἢ χώρα 

ἢ τοιαύτη χοιλοτέρα τέ ἐστι χαὶ ταπεινοτέρα, ἅτε τὸ τῆς ϑαλάσσης ἔτι 

σώζουσα. ἔδαφος. καὶ τὰ περὶ τὴν Μαιῶτιν δὲ ὙΠ λίμνην ἐπιδε- 

35 δωχέναι φησὶ τῇ ὑπὸ τῶν ἐχβαλλόντων εἰς αὐτὴν ποταμῶν προσχώ- 25 

cet, ὡς πολλῷ ἐλάττω πλοῖα νῦν πλεῖν ἐν το δύνασϑαι τῶν πρὸ 
Ἁ σ 

ἐτῶν πλεόντων ἑξήχοντα. ὅϑεν φησὶ δῆλον εἶναι ὅτι χαὶ αὐτὴ ἣ 

1 οἰχητὰ ante γίνεσϑαι exh. AWa 3 ἔλϑοι AW 3.4 χαὶ ἐπεὶ in marg. A 

ὃ ἀλλὰ χαὶ ἐν A post zai add. t I 9 post ἀνϑρώπων add. τοὺς a ἣ] ἡ 

Asana? ἐν 5 }}1 10 προσχωρεῖσα ἃ 11.12 χοίλη γὰρ φαίνεται om. I 14 τῷ] 

τὸ AWa 18 ἂν om. I οὕτως -- κεχωσμένη. ἢ (21. 22) om. AWa, fort. recte 

22 χοιλότερον A Αἰγυπτίων a 23 peta ταύτην I 26 τὸ yap I 

τὴν γῆν om. AWa 27 χρῆσϑαι 1 28 ξηραίνεσθαι a 31 ὡς] ὡσεὶ AWa 

εἰς om. AWa 33 χοινοτέρα a 35 ἐμβαλλόντων AWa 



64 ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM A 14 [Arist. p. 351419] 

λίμνη ἔργον ἐστὶ τῶν ποταμῶν, ὡς ἀποχωσάντων αὐτὴν τῶν ποταμῶν 

ἀπὸ τῆς setae: χαὶ χωρισάντων xat Pee! ey ἀντὶ ϑαλάσσης 

pepons, χαὶ ὅτι ὙΠΟ ΤΩΡ τοῦ χρόνου ἔσται xat αὐτὴ πᾶσα ξηρά. χαὶ 

τὸν Βόσπορον δὲ ἀεὶ τ ῥεῖν ον: ἔστι δὲ 6 Βόσπορος ὑπὸ τὸν []6ν- 

5 τὸν ϑάλασσα στενή, ἧ διείργεται ἣ Εὐρώπη ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας. ταύτην δὴ 

τὴν ϑάλασσάν φησιν ἀεὶ μὲν τ διὰ τὸ προσχοῦσϑαι. ee δὲ τὸ ἀεὶ 80 

εὐ ἀντὶ τοῦ ἐστενῶσϑαι" τὰ ἫΡ στενὰ τῶν πελαγῶν ὅταν ἑχατέρωϑεν 

ἔχῃ πλατείας ϑαλάσσας, μεταρροίας λαμβάνει. τοῦτό hei εἶναι περὶ 

ταύτην τὴν ϑάλασσαν διὰ τὸ ἀεὶ αὐτὴν προσχοῦσϑαι. ὅντινα δέ, φησίν, 

10 ἐγίνετο ἢ πρόσχωσις τρόπον, χαὶ νῦν δυνατὸν [εἶναι] γνωρίζειν δρῶντα. χαὶ 

λέγει πῶς ἐγίνετο’ ὅτε γὰρ ὁ oe ὃ and τῆς ᾿Ασίας ἠϊόνα ποιήσειε 

(ῥοῦν δὲ ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας ὅτι: ἂν τὴν τῆς ϑαλάσσης ἀπὸ τῶν ᾿Ασιανῶν 

μερῶν ἐπὶ τὰ Εὐρωπαῖα μέρη πίον ὃ ῥοῦς δὴ τῆς ϑαλάσσης ὃ aes 35 

ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας ἠϊόνα ποιῶν, τουτέστιν αἰγιαλόν τινα χωννὺς χαὶ ἐπανι- 

15 στὰς ἀπετέμνετο ὀπίσω τῆς ἠϊόνος ταύτης καὶ τοῦ αἰγιαλοῦ μέρος τῆς 

ϑαλάσσης χαὶ τ δ τ ἀπὸ τῆς ἄλλης ϑαλάσσης, χαὶ το ἐποιεῖτο 

πρῶτον μιχράν: εἶτ᾽ αὐτὴ ξηραινομένη ἀντὶ SEI ἤπειρος em 

χαὶ μετὰ ταῦτα πάλιν ἄλλη ἠϊὼν τὸν αὐτὸν τρύπον ἐγίνετο χωννυμένη 

ὑπὸ τοῦ ῥοῦ τῆς ϑαλάσσης χαὶ ἄλλη λίμνη, ἥτις ὁμοίως πάλιν ἐξηραίνετο" 

90 οὗ γινομένου πολλάχις ἀνάγχη τοῦ χρόνου προϊόντος εἰς στενὸν συσταλῆναι 40 

τὴν ϑάλασσαν τὴν τὰς ἠϊόνας ταύτας ποιοῦσαν χαὶ γενέσϑαι ὡς ποταμόν, 

τέλος δὲ χαὶ τοῦτον ξηρανϑῆναι. 

Ἔχ δὲ τούτων φανερόν φησιν εἶναι ὅτι ἐπεὶ μήτε ὁ χρόνος ὑπολείψει 50 

(οὐδέποτε γάρ ἐστιν ὅτε οὐχ ἔστι χρόνος) καὶ τὸ πᾶν χαὶ αὐτὸ ἀίδιόν 

τῷ σι ἐστι, γίνονται 6& ἐν αὐτῷ τοιαῦται μεταβολαί, ὡς τά τε πρότερον ἔνυδρα 

χωρία ὕστερον ξηρὰ γίνεσϑαι, τά τε ξηρὰ πάλιν ἔνυγρα, ὅτι μήτε 6 Τάναϊς 

ποταμὸς μήτε ὃ Νεῖλος μήτε ἄλλος τις τῶν μεγάλων χαὶ ἀενάων εἶνα! 

δοχούντων ποταμῶν ἀϊΐδιοί εἰσιν, ἀλλὰ ἦν τέ ποτε ξηρὸς 6 τόπος, ὅϑεν 

ῥέουσι νῦν, καὶ ὕστερον πάλιν ἔσται. τὸ μὲν γὰρ τούτων ἔργον (ἔστι δὲ 

80 αὐτῶν ἔργον τὸ ῥεῖν, ἐν ᾧ χαὶ τὸ | εἶναι αὐτοῖς) πέρας ἔχει, ὃ δὲ χρόνος 91- 

οὐχ ἔχει, τουτέστιν οὗτοι μέν εἰσι γενητοί τε καὶ φϑαρτοί, ὁ δὲ χρόνος 

1 ὡς ---ποταμῶν om. AWa 2 χωρησάντων Wa post ἀντὶ add. τῆς Wa: τοῦ 

τῆς A 4 βόσπορον μὲν ἀεὶ μὲν 1 ὑπὲρ ALW 6 φησιν om. A λέγει 

δὲ] λέγοι O° ἂν AWa 10 et 11 ἐγένετο AWa 10 εἶναι delevi ὁρώντων 1 

11 λέγειν AWa 6 ante ῥοῦς om. | 11 et 14 ἠόνα W 11 ποιήσειε] ποιεῖ 1 

13 εὐρώπια I δὴ scripsi: δὲ 1: det AW 14 post χωννὺς add. tA ψάμμῳ AWa 

15 ὀπίσω τῆς scripsi: ὀπίσω μέρος τῆς I: τῆς AWa 16 xat διετείχιζεν --- ϑαλάσσης 

om. AWa 18 ἄλλη ἠϊὼν scripsi: ἄλλη om. I: ἠϊὼν om. AWa 19 ἀπὸ 

AWa “al ἄλλη om. a πάλιν om. AWa 20 οὗ] ob Aa 21 post ϑάλασσαν 
add. ταύτην AWa τὴν --- ποιοῦσαν post ποταμόν exh. 1 23 δὲ om. ἃ φησὶν 

φανερὸν A 6 om. I ὑπολείψη 1 25.26 εὔυδρα καὶ ἔνυδρα χωρία I 20 τὰ 

δὲ ξηρὰ 1 πάλιν ἔνυδρα AWa 27 post τις add. δῆλον Aa, δηλονότι W ἀεν- 

νάων 1W 27. 28 δοχούντων εἶναι coll. AWa 28 τέ om. AWa 29 ἔστι 

δὲ ---ἐν ᾧ (90) om. AWa 
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sar , νιν See”, ΄, € , ΄ σ ~ 3 ν οὐδέτερον τούτων. διὸ ἀνάγχη γίνεσθαί ποτε χοόνον, ὅτε οὗτοι οὐχ ἔσον- 

πὶ τῶν ἄλλων: ὃ ΓΟ ται. ὡς ὃὲ ἐπὶ τούτων τῶν ποταμῶν, οὕτως ἔχει χαὶ 
5 ΄ 5 ~ ~ ~ 

γὰρ αὐτὸς χατὰ πάντων λόγος. ἀλλὰ μὴν τῶν ποταμῶν τῶν μὲν γινομένων 

τῶν 68 φϑειρομένων, χαὶ μὴ ἀεὶ τῶν αὐτῶν μένοντων ἀνάγχη χαὶ τὴν ὅ 

5. ϑάλασσαν μεταπίπτειν χαὶ συμμεταβάλλειν τοῖς ποταμοῖς. ταύτης δὲ τὰ 
ἮΝ “ ’ ΑἹ ar 5 ‘A qa~ 3 9\ ~ Ud ~ μὲν ἀπολειπούσης τὰ d& ἐπιλαμβανούσης δῆλον ὡς οὐδὲ τὴς πάσης γῆς 

>) \ ay »} , Ὁ +. ΄ 

Get τὰ αὐτὰ μέρη τὰ μέν ἐστι ϑάλασσα τὰ δὲ ἤπειρος, ἀλλ᾽ ὑπαλλάσσε- 

ται πάντα τῷ χρόνῳ, ὥσπερ ἣν Tpospypsvov. δείξας δὲ ταῦτα ἀναχεφα- 

λαιοῦται τὰ εἰρημένα te χαὶ δεδειγμένα περὶ τούτων διὰ τῶν ἐπιφερομένων" 
76 \ , or 5) ~ 

10 λέγει yap διότι μὲν οὖν οὐχ ἀεὶ τὰ αὐτὰ οὔτε χερσεύει τῆς γῆς 
οὔτε πλωτά ἐστι. 

1 γενέσϑαι AWa ποτε] τότε | 2 ἔχει om. AWa 4 post μενόντων add. 

τῆς γῆς ἐνύδρων AWa 5 μεταβάλλειν χαὶ συμμεταπίπτειν AWa 6 post ἐπι- 

λαμβανούσης add. τῆς γῆς AWa ὡς) ὅτι Α ἃ τῇς om. I 8 ὥσπερ] 

ὅπερ AWa προειρημένον) lac. VII litt. I 9 te] τὰ a 10 τὰ αὐτὰ] 

ταῦτα AW χερσεύεται Arist. ΒΗ τῆς γῆς coll. post πλωτά ἐστι a ς 

11 post πλωτά ἐστι add. ex. Arist. χαὶ διὰ τίνα αἰτίαν ταῦτα συυ βαίνει, εἴρηται, ὁμοίως δὲ 

χαὶ διὰ τί οἱ μὲν ἀέναοι οἱ δ᾽ οὐ τῶν ποταμῶν ἃ 

Comment. Arist. IIT 2. Alex. in Meteora. 5] 



AAEZANAPOY ΑΦΡΟΔΙΣΙΕῺΣ ΕἸΣ TO AEYTEPON ΤΩΝ APISTO- 

ΤΈΛΟΥΣ METEQPOAOTIKON. 

p. 353432 [Περὶ δὲ ϑαλάσσης, χαὶ τίς ἢ φύσις αὐτῆς, xat διὰ 
τίνα αἰτίαν. 

5) ~ ΄ὔ - J A: ~ \ \ Ny fC = ἀπ \ ΄ 
Ey τῷ πρώτῳ τῶν Μετεωρολογιχῶν μετὰ τὸν περὶ ὑετοῦ χαὶ χιόνος σι 

χαὶ πάχνης χαὶ δρόσου χαὶ χαλάζης λόγον προϑέμενος εἰπεῖν περί τε ἀνέμων χαὶ 

ποταμῶν τε χαὶ πηγῶν, ἔτι δὲ χαὶ περὶ ϑαλάσσης, εἰπὼν ἐν ἐχείνῳ 
ποταμῶν τε χαὶ πηγῶν, ἄρχεται τοῦ δευτέρου ἀπὸ τοῦ περὶ ϑαλάσσης λόγου 30 

χαὶ ζητεῖ, τίς τε αὐτῆς ἢ οὐσία χαὶ φύσις, χαὶ τίς ἣ τῆς ἁλμυρότητος 

10 τοῦ ὕδατος αἰτία, χαὶ πῶς ἐξ ἀρχῆς γίνεται. χαὶ πρῶτον, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων πεποίηχε, χαὶ ἐπὶ ταύτης τὰς τῶν πρὸ αὐτοῦ περὶ αὐτῆς 
δόξας ἐχτίϑεταί τε χαὶ ἐξετάζει. τοὺς μὲν οὖν ἀρχαιοτέρους τε χαὶ περὶ 

τὰς ϑεολογίας χαταγινομένους (ϑεολόγους δὲ λέγει τοὺς περὶ ϑεῶν ἐπαγγελ- 
΄ λομένους λέγειν, ὧν ἣν “Ὅμηρος χαὶ ᾿Ορφεὺς καὶ ᾿ Ησίοδος, ὃς χαὶ ϑεογο- 

15 νίαν συνέγραψε), τούτους δή φησι ποιεῖν τινας τῆς ϑαλάσσης πηγάς, ἵνα 3 

αὐτοῖς ὦσιν ἀρχαί τε χαὶ ῥίζαι ὁμοίως γῆς τε χαὶ ϑαλάσσης, χαὶ μὴ ἐξ 

ἄλλων τινῶν μεταβαλλόντων ἢ τούτων γένεσις ἢ. ἀλλ᾽ οἰχείας ἀρχὰς 

ἔχωσιν. ἐσέμνυνον γὰρ δὴ οὗτοι μάλιστα τήν τε γῆν χαὶ τὰ περὶ τὴν 
γῆν, ual περὶ ταύτην χαὶ ταύτης ydow τὰ ἄλλα ἔλεγον εἶναί te χαὶ γεγο- 

90 νέναι χαὶ δὴ χαὶ τὸν σύμπαντα οὐρανόν. σεμνότερον δ᾽ οὖν ἡγοῦντο χαὶ 

τραγιχώτερον εἶναι τὸ ποιεῖν αὐτὰ ἀπό τινος οἰχείας ἀρχῆς τε χαὶ ῥίζης. 

of υὲν οὖν ϑεολόγοι χαὶ τὴν ϑείαν σοφίαν ἐπαγγελλόμενοι οὕτως ἔλεγον 40 
περὶ αὐτῆς: of G& περὶ τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν σοφώτεροι (ἀντιδιέστειλε 

δὲ τοῖς ϑεολόγοις τοὺς τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν σοφωτέρους ὑποσχώπτων 

ὕτερον I, sed idem in exitu libri εἰς τὸ δεύτερον τῶν ἀριστοτέλους μετεω- 

dvipov ἀφροδισιέως εἰς τὸ δεύτερον τῶν μετεωρολογιχῶν ἀριστοτέλους W: ᾿Αλε- 

U2 ΤΊ εἰς πα 

ρολογιχῶν: ἀλε 

ξάνδρου ᾿Αφροδισιέως ὑπόμνημα εἰς τὰ μετεωρολογιχά. εἰς τὸ δεύτερον ἃ 7 ἔτι δὲ --- 

πηγῶν (8) in marg. W? 9 αὐτῆς post φύσις coll. AWa 11. 12 δόξας περὶ αὐτῆς 

coll. | 14 zal ἡσίοδος καὶ Gunpos καὶ ὀρφεὺς AWa 20 δ᾽ οὖν 1: δὲ AWa 
2 ἐπαγγελλόμενον ἃ 23 περὶ ante τὴν om. ἃ ἀντιδιέστειλε 1: ἀντιτίϑησι AWa 
| , ὑπουχώπτων ---ἀλαζονιχωτέρους (p. 67,1) om. W 
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> ΄, - ΄ \ ~ ~ av , 

ἐχείνους ὡς ἀλαζονιχωτέρους" λέγει ὃξ περὶ τῶν φυσιχῶν) οὗτοι δὲ γένεσιν 
λων Ὃς ; sn i, a 

ποιοῦσι τῆς ϑαλάσσης, ἀλλ᾽ οὐχ δ. τ τον αὐτὴν λέγουσιν ἰδίας πηγὰς 
Υ ΄ σ Ψ Ν 

ἔχουσαν, ὡς οἱ ϑεολόγοι. of μὲν γὰρ αὐτῶν ὑπόλειμμα λέγουσι εἶναι τὴν 
΄ ~ c 3 ~ ~ 

Dodaccay τῆς πρώτης ὑγρότητος. ὑγροῦ γὰρ ὄντος τοῦ περὶ τὴν γῆν τόπου 
Vv A , ΄ , c \ ~ ς , SPF lo 

ὃ AXATELTA TO Wey τι τὴς υγροτητὴς ὑπὸ TOV ἡλίου ξΞςατμὶ uv [0] Os 

pas Zz =~ ie a ~ = = ἘΣ 5 ΄ ΄ . 3 

πνεύματά τε ἐξ αὐτοῦ χαὶ τροπὰς Ἡλίου te χαὶ σελήνης. ὡς διὰ τὰς ἀτ- 
I ΄ \ > ΄ " 

uldas ταύτας χαὶ τὰς ἀναθυμιάσεις χἀχείνων τὰς τροπὰς ποιουμένων, ἔνϑα 
is ΄ 9 ~ \ ~ > > a 

ἢ ταύτης αὐτοῖς χορηγία γίνεται, περὶ ταῦτα τρεπ “μένων: τὸ ὃέ Tt αὐτῆς 
X 2 ~ le ~ ~ ΄ ᾿ ὅν 72 

ὑπολειφϑὲν ἐν τοῖς χοίλοις τῆς γῆς τόποις ϑάλασσαν εἶναι" διὸ χαὶ ἐλάττω 

10 γίνεσϑαι ξηραινομένην ἕχάστοτε ὑπὸ τοῦ ἡλίου χαὶ τέλος ἔσεσϑαί ποτε 
κα 4 ee ee = τῆ- QP. b) 4 c ? er > 4 a 

ξηράν. ταύτης τῆς δόξης ἐγένετο, ὡς ἱστορεῖ Θεόφραστος, ᾿Αναξίμανδρός 50 
~ cy ΄ \ is . ‘ ΄ Ὁ 

τε χαὶ Διογένης" Διογένης ὃὲ χαὶ τῆς ἁλμυρότητος ταύτην αἰτίαν λέγει, 

ὅτι ἀνάγοντος τοῦ ἡλίου τ 
ν x 7 ς pov εἶναι συμβαίνει. ot 

15 T 

5 , \ ¢ ΄ 

γλυχὺ τὸ χαταλειπόμενον χαὶ ὑπομένον ἅλμυ- 

ἔς φασιν οἷον ἱδρῶτα τινα τῆς γῆς εἰναι 

ν ϑάλασσαν- ϑερμαινομένην yap αὐτὴν ὑπὸ τοῦ ἡλίου ταύτην ἀφιέ var 91: 

ν ὑγρότητα" διὸ χαὶ ἁλμυρὰν αὐτὴν εἶναι" τοιοῦτος γὰρ ὃ ἱδρώς. ταύτης 

τῆς δόξης ᾿Εμπεδοχλῆς γέγονε. τρίτη ὃξ δόξα περὶ ϑαλάσσης ἐστὶν ὡς 
ἄρα τὸ ὕδωρ τὸ διὰ τῆς γῆς HE Oe) χαὶ διαπλῦνον αὐτὴν ἁλμυρὸν 

γίνεται τῷ ἔχειν τὴν γῆν τοιούτους χυμοὺς ἐν αὑτῇ οὗ σημεῖον ἐποιοῦντο 

20 τὸ ual ἅλας ὀρύττεσϑαι ἐν αὐτῇ χαὶ νίτρα" εἶναι δὲ χαὶ ὀξεῖς χυμοὺς 
, 

πολλαγοῦ τῆς γῆς. ταύτης πᾶλιν τῆς δόξης ἐγένετο ᾿Αναξαγόύρας te ual 5 ἝΞ γὉ | | Ι i 

Μητρόδωρος. 

ow SS R 
΄ Ἵ “- , are 

.353b17 Ὅτι μὲν οὖν πηγὰς τῆς ϑαλάσσης ἀδύνατον ε Ρ | f} 

τ \ ? 4 ς »Ν 7» ‘ Ἐ 

Εχϑέμενος διὰ 105) ἔων τὰς προχαταβεβλημένας δόξας τὰς περὶ ὃα- 15 

95 λάσσης λέγει πρὸς τὴν τῶν ϑεολόγων, ot οἰκείας τινὰς πηγὰς ἀιδίους ἐποίουν 

THs ϑαλάσσης, tv αὐτοῖς 7 ϑάλασσα ὙΠ ἢ. ὅτι ὃὲ ἀδύνατον πηγὰς 

εἶναι τῆς ϑαλάσσης, διὰ τῶν ὑπαρχόντων ἤδη δεῖν φησι ϑεωρεῖν, ὑπάρ- 

χοντα ἤδη λέγων ἤτοι ἀντὶ τοῦ ἤδη δεῖ ϑεωρεῖν διὰ τῶν ὑπαρχόντων τῇ 

ϑαλάσσῃ, 7 διὰ τῶν ὑπαρχόντων ἤδη ἀντὶ τοῦ διὰ τῶν ἤδη δεδειγμένων τε 

80 χαὶ εἰρημένων ὑπάρχειν τῷ τε ὕδατι καὶ ταῖς πηγαῖς" συγχρῆται γὰρ 

πρὸς τὰ δειχνύμενα τοῖς προειρημένοις. ὅτι γὰρ μή εἰσι τῆς ϑαλάσσης 20 
3; x Ἑ Ξ epee Se 4 κα τ aul an oe lew 

οἰχεῖαί tives πηγαί, δείχνυσιν οὕτως. τῶν περὶ τὴν γῆν χαὶ ἐπὶ γῆς vod 
~ -΄ - ε ΄ - ἣΝ \ Ἂς ΣΑΣ 

τῶν (οὐ γὰρ περὶ τοῦ δομένου ὕδατος νῦν ὃ λόγος) τῶν δὴ περὶ τὴν γὴν 

1 οὗτοι δὴ ἃ 2 ἀγέννητον LW πηγαὶ ἃ 5 χἄπειτα τὸ μέν τι] τὰ πρῶτα AWa 

post γίνεσϑαι add. τὰ AWa 7 ἔνϑεν Usener 8 δ᾽ ἔτι A 9 τῆς γῆς om. AWa 

11 ἐγένοντο AWa ὃ Θεόφραστος AWa; cf. Phys. op. fr. 29 (Dox. 494,4) 12 xat 

ϑεογένης [" post ταύτην add. τὴν I 13 ὑπομένον καὶ coll. 1 18 διὰ τῆς γῆς 

supra versum rubro W 19 χειμοὺς a αὐτῇ libri 21 ἐγένοντο AWa 

23 τῆς om. Arist. Εἰ 24 τὰς post δόξας om. ΑΝ ἃ 25 ϑεολογιχῶν AWa 

26 ἀγέννητος I ὅτι δὴ AWa 21. 28 pee τ γέντα ἤδη om. AWa 

28 ἤτοι om. AWa 29 ἤδη ὑπαρχόντων coll. AWa 33 6 om. I δὴ] δὲ 1 
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τὰ υὲν ῥυτά ἐστι, τὰ ὃδὲ στάσιμα᾽ χαὶ τὰ μὲν ῥυτὰ πάντα ἀπὸ πηγῶν 

τινων τὴν ἀρχὴν τῆς ῥύσεως ἔχει. πῶς δὲ γίνονται al πηγαί, χαὶ ὅτι 

οὐχ ὡς ἐξ ἀγγείου τινὸς χαὶ χοιλίας ἐχούσης τῆς γῆς ἠϑροισμένον ἀϑρόως 

ὕδωρ ἀπορρέουσι χατ᾽ ὀλίγον, ἀλλ᾽ ὅτι εἰς ταύτην τὸ χύχλῳ γενόμενόν τε 
5 χαὶ συλλειβόμενον πρώτην ἀπαντᾷ te χαὶ ἐχδίδοται ἐχ τῶν ὀρῶν, εἴρηται. 2 

τῶν ὃὲ στασίμων ὑδάτων τὰ μέν ἐστι συλλογιμαῖα χαὶ ὑποστάσεις. ὡς τὰ 

ἐχ τῶν ὑετῶν αἀϑροιζόμενα χαὶ τὰ ἐν ταῖς λίμναις, χαὶ ὅσα ἀπορρεύσαντος 
τοῦ πλείονος ὑετῶν γενομένων ἢ χαὶ ποταμῶν ἐπιρρευσάντων ὑφίσταται 

χαὶ ὑπομένει χαὶ λιμνάζει διὰ τὴν χοιλότητα τῶν τόπων. ὧν ὑδάτων at 

10 διαφοραὶ χατὰ τὸ πλῆϑος χαὶ τὴν ὀλιγότητα τοῦ συνεστῶτος ὕδατος" 

ὀλίγου μὲν γὰρ ὄντος τέλματα χαλεῖται, λίμναι δ᾽ ἂν πλέον ἢ. τὰ 
δέ τινα τῶν στασίμων πηγαῖά. φησιν εἶναι, ὡς τὰ φρεατιαῖα" ταῦτα γὰρ 80 

ἀπὸ πηγῆς. χαὶ φησὶ ταῦτα χειρόχμητα εἶναι: ὀρύσσεται γὰρ χαὶ χατα- 

σχευάζεται τὰ φρέατα χαὶ οὐχ ὡς τὰ τέλματα χαὶ αἱ λίμναι αὐτόματα 

15 γίνεται. ὡς εἶναι πάντων τῶν ὑδάτων τῶν περὶ τὴν γῆν τὰ μὲν ῥυτὰ τὰ δὲ 

στάσιμα, ἀλλὰ χαὶ τῶν πηγαίων: χαὶ γὰρ τούτων τὰ μὲν ῥυτά (πάντα γὰρ 

τὰ PUTA ἀπὸ πηγῶν) τὰ δὲ στάσιμα, ὡς τὰ φρέατα. τὸ δὲ πάντων γὰρ ἄνω- 

τέρω τὴν πηγὴν εἶναι δεῖ τῆς ῥύσεως εἶπε πρὸς τὰ ῥυτὰ ἐπανε- 
νεγχών. εἰπὼν yao τὰ μὲν οὖν PUTA πάντα πηγαῖα, νῦν τὴν αἰτίαν 8 

20 ἀπέδωχεν αὐτοῦ" ὅτι γὰρ δεῖ πάντων ἀνωτέρω τὴν πηγὴν εἶναι τῶν ᾧεόν- 
των. χἂν γάρ τινα ἀπορρέῃ ἔχ τινος ἀϑροιζομένου ἐξ ἐπιρρέοντος ὕδατος 

χαὶ wn ἀπὸ πηγῆς, ἀλλὰ τῆς γε ῥύσεως τῆς εἰς ἐχεῖνο γινομένης ἀρχὴ 

εὑρεϑήσεται πηγή τις οὖσα. τὰ μὲν αὐτόματα ῥεῖ. εἰπὼν τῶν 
πηγαίων εἶναι τὰ μὲν στάσιμα χειρόχυνητα, εἰπὼν OF χαὶ πάντων τῶν ῥεόντων 

ἀρχὴν εἶναι τῆς ῥύσεως πηγήν, διὰ τοῦτο, φησί, τὰ μὲν αὐτόματα ῥεῖ" τ σι 

aon 

φύσιν γὰρ ἔχει τὸ ὕδωρ εἰς τὸ χοιλότερον συρρεῖν, χαὶ οὐδὲν εἰς τοῦτο 40 

δεῖται τέχνης" τὰ δ᾽ ἐν τοῖς φρέασι τέχνης δεῖται τῆς ἐργασομένης" ἔμ- 

παλιν γὰρ ταῦτα ἀπὸ τῶν χοίλων εἰς ὕψος ἀνάγεται, ὃ οὐχ ἔστι χατὰ 
φύσιν τῷ ὕδατι. 

30 Ilovyscuevos δὲ τὴν προειρημένην διαίρεσιν τῶν περὶ γῆν ὑδάτων, 45 

τούτοις προσχρώμενος δείχνυσιν ὅτι μὴ οἷόν τε τῆς θαλάσσης πηγὰς εἶναι" 

τῶν μὲν γὰρ ἀπὸ πηγῶν ὑδάτων τὰ μὲν ἀπόρρυτα εἶναι, τὰ δὲ χειροποίητα" ἥ 

δὲ θάλασσα οὔτε ἀπόρρυτος οὔτε χειροποίητος. ἐπεὶ δὲ γίνεταί τινα στάσιμα 

1 σταδαῖα AW ὃ ἀϑρόον AWa 4 γεννώμενον A 5 συλλαβόμενον Aa 
6 τῶν δὲ --- ὑποστάσεις om. A 7 ἀπορρέοντος 1 9 αἱ om. AWa 11 téApata 

χαλεῖται)] τελματώδη τὰ μὴ ἔχοντα βάϑος, λιμναῖα δὲ ta βάϑος ἔχοντα marg. 1 

δ᾽ ἂν πλέον ] δὲ πλείονος AWa; ἢ scripsi: εἴη I 11.12 τὰ δέ τινα] εἴτα δὲ AW: 

εἶτα ἃ 12 post εἶναι add. τινά ΑΥ ἃ φρεατιαῖα)] φρέατα AWa 12.13 ταῦτα 

- πηγῆς om. AWa 15 zat φησὶ --- φρέατα (14) om. A 15 πάντων] od μόνον AWa 

πῇ ὙΠ A 17 ῥυτὰ τὰ coll. ἃ 18 δεῖ] δὴ ἀεὶ 1 18. 19 ἐπενεγχὼν AWa 

20 γὰρ δεῖ om. AWa 22 ye om. I τῆς γῆς εἰς I 23 τὰ μὲν --- ῥεῖ 

om. Aa post εἰπὼν add. δὲ a 24 μὲν om. AWa σταδαῖα A 

post στάσιμα add. ἄλλα I: fort. ὅλα post χειρόχμητα add. χαὶ ἔτι a 'δὲ om. a 

25 τὴν πηγήν AWa ῥεῖν AWa 26 φύσει Wa 30 δὲ om. a 

περὶ thy γῆν AWa 32 εἶναι] ἦν AWa 33 οὐδὲ bis I 
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~ Sy = ἐδ ΄ » ΄ ΄ - > , 

KAA αὐτόματα xal od χειροποίητα (ἔστι γάρ που εὑρεῖν αὐτομάτως τι 
ἀπὸ πηγῆς οὔσης ἐν χοίλῳ ὀλίγης ἡϑροισμένον χαὶ μένον 6d ὅτι δὲ nih sé ἠλίγης ἠϑροισμένον zat μένον ὕδωρ), ὅτι δὲ 

μὴ τῶν οὕτως στασίμων ὑδάτων πηγαίων ἢ ϑάλασσα εἶναι δύναται, ἔδειξε 50 

διὰ τοῦ εἰπεῖν οὕτως αὐτόματον δὲ στάσιμον ὕδωρ πηγαῖον ὀλίγον 
Ἀν Ἵ ~ XN a7 SN 7 ~ > b) 

5 παντελῶς εἶναι τῷ μὴ δύνασϑαι ἀπὸ μείζονος πηγῆς τὴν ἀρχὴν ἔχον 

αὐτομάτως στάσιμον εἶναι. 

\ 

p. 3530'35 "Ett δ᾽ ἐπεὶ πλείους εἰσὶ ϑάλασσαι. | 

Καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐπιχειρήσεως συνίστησιν ὅτι μὴ ἔστιν 7 ϑάλασσα 92: 

ὕδωρ σταδαῖον, ἔχον οἰχείας πηγάς. ἐπεὶ γάρ εἰσι πλείους ϑάλασσαι zat’ 

10 οὐδὲν ἀλλήλαις συμμ' ΤᾺ πα! χαὶ περιοιχούμεναι χύχλῳ, εἰ εἶχον πηγάς, 

οὐχ ἂν τοὺς περιοίχους αὐτῶν ἐλάνθανον αἱ πηγαί, χατὰ τίνα τόπον ἦσαν. ὅ 

ἢ μὲν γὰρ ἐρυϑρὰ ϑάλασσα χατὰ μιχρὸν φαίνεται χοινωνοῦσα πρὸς τὴν 
: 

ἔξω στηλῶν ϑάλασσαν, ἢ δὲ “Ypxavia τε ϑάλασσα χαὶ ἢ Κασπία ταύτης τέ 

εἰσι χεχωρισμέναι χαὶ ἀλλήλων. 

15 p. 38ὅ4ιδ “Ρέουσα δ᾽ 7% ϑάλασσα φαίνεται 

ὍΣ ᾿Επεὶ τῶν πηγαίων ὑδάτων τὰ μέν ἐστι στάσιμα τε χαὶ χειρόχμ, up 
or τὰ δὲ ῥυτά, δείξος ὅτι μὴ ἔστιν ἢ ϑάλασσα τῶν πηγαίων τε χαὶ στασίμων 2 

ὑδάτων, νῦν δείχνυσιν ὅτι μηδὲ τῶν ῥυτῶν. τοῦτο ὃὲ δείχνυσιν, ἐπεὶ 

φαίνεται χατά τινας τόπους ῥέουσα" χατὰ γὰρ τοὺς στενοὺς τόπους παντα- 

90 χοῦ, ὧν ἑχατέρωϑέν ἐστι ϑάλασσα πλατεῖα, ῥέουσα ἢ ϑάλασσα φαίνεται. 

ὅτι οὖν μὴ ῥεῖ ἐν τούτοις ὡς τὰ ἀπὸ πη γῆς ὅδατα ῥέοντα, δείχνυσιν εἰπὼν 

τῆς χατὰ ταῦτα ῥύσεως αὐτῆς τὴν αἱ τ ὅπου γὰρ ἂν ἐχ πλατέος πελά- 

youe εἰς στενὸν ἢ ϑάλασσα συνάγηται ὑπὸ τῆς περιεχούσης αὐτὸ γῆς 

δψηλοτέρας οὔσης, φαίνεται χατὰ τοῦτο ῥέουσα χαὶ μεταρρέουσα ἄλλοτε ὃ 
o> Sp «τῶ > » -- 

ἐπ’ ἄλλο μέρος διὰ τὸ ταλαντεύεσϑαι τὸ ὅδωρ αὐτῆς δεῦρο χαχεῖσε 
τῷ or 

D} 

, ως > ΄ aN 

πολλάχις. ὃ γίνεται υὲν χαὶ ἐν ταῖς ἀναπεπταμέναις ϑαλάσσαις. αδηλον 

δ’ ἐστὶ τῷ μὴ εἶναι τὴν ἑχατέρωϑεν αὐτῆς γῆν πλησίον, Tap ἣν ἀμεί- 
ἊΝ ’ ~ 

Bovoa 7 μετάρρυσις αὐτῆς γνωρίζεται" nay ὃ δὲ διὰ τὴν στενότητα τῆς 
a a Ξ: ΄ pe) 2! ee aa A foe et) \ YQ. 

vig, OV ἧς ῥεῖ, ὀλίγον ἐπέχει τόπον ἢ ἐν τῷ πελάγει μιχρά τε χαὶ ἀδη- 
3 , ~ 

/, aaa 5 \ / NC eae 5... ¢ 

30 hog ταλάντωσις αὐτῆς, ἐν τούτῳ μεγάλη φαίνεται. χαὶ μία μὲν αὐτὴ αἰτια 
~ ~ ~ ν ἢ on™ 5 =~ Ὁ 3 ΞΖ 

τοῦ τῆς ϑαλάσσης ῥοῦ, ἑτέρα δὲ ὅτι πέφυχε μὲν τὸ ὕδωρ Ex τῶν ὑψηλοτέρων 
\ 

, els ~ Vv at ~ μὲν 

τόπων εἰς τὰ χοῖλα χαταφέρεσϑαί τε καὶ ῥεῖν. ἔστι δὲ καὶ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ τὰ μὲν 

3 πηγαίων ὑδάτων coll. AWa ἢ om. AW ϑάλασσαν A 4 εἰπεῖν] 

εἴπου AW: ὅπου a αὐτόματον δὲ) ἐστὶ AWa σταδαῖον AW 5 τῷ μὴ] 

μὴ γὰρ AWa myns) τής γῆς I 10 post συμμιγνύουσαι add. ὑρκανία nat 

χασπία ΑΝ ἃ χαίπερ οἰχουμένη AW εἰ om. A 11 oh) et 

14 χαὶ om. A 17 σταδαίων AWa 18 ὅτι --- δείχνυσιν om. A 21 πηγῆς] 

τῆς yns 1 23 αὐτῷ I: fort. αὐτὴν 26 ἀναπεταμέναις A: ἀναπεπαυμέναις a 

27 ctw] 1O.W: διὰ τὸ a 27. 28 παραμείβουσα a: μένουσα | 28 xa? ὃ om. 1 

διὰ δὲ coll. 1 29 post ἡ 84ἀ. γὰρ | πελάγει] πλάτει AWa 30 αἰτίᾳ 

αὕτη coll. AWa 32 χοιλότερα vépestat A Wa 
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> ΄ na 5 X ~ cf ΄ Cw 

χοιλότερα, εἰς ἃ ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων pet. 

τοιαύτη γάρ boc ἢ ἐντὸς ‘Houxhetwy στηλῶν ϑάλασσα, τὰ μὲν ὑψηλό- 
o- αὐτῆς ὑψηλότερα μέρη, τὰ ὃ τ] 5 κότερα. PEP); 

Vv Χ [2 / γεν Doe eyes | ~ ¢ ! Lé ~ 

τερα ἔχουσα τὰ δὲ χοιλότερα μέρη. Pet OS ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων μερῶν 

ἐπὶ τὰ χοιλότερα ἢ ϑάλασσα οὐχ ἀπὸ τῆν ἰδίων. ἀλλὰ διὰ τὸ πλῆϑος 

5 τῶν ποταμῶν τῶν εἰς τὰ oe eee αὐτῆς ἐχδιδόντων. ἣ μὲν yap Μαιῶ- 40 
‘4 

5 Ἁ A > τῶ, \ >. ny 

τις λίμνη εἰς τὸν Πόντον ῥεῖ, 6 ὃξ [Πόντος εἰς τὸ Αἰγαῖον, τὰ ὃὲ μετὰ 
\ > > ε ΄ 3 ὦ \ δ- ΩΣ 

τὸ Αἰγαῖον πέλαγος χείμενα πελάγη οὐχ ὁμοίως ἐπίδηλον τὸν ῥοῦν eet. 

ἐπὶ δὲ τῶν προειρημένων, τῆς τε Μαιώτιδος λίμνης καὶ τοῦ Πόντου χαὶ τοῦ 

Αἰγαίου, 7 βύσις γίνεται διά τε τὸ πλῆϑος τῶν ἐμβαλλόντων εἰς αὐτὰ 

ποταμῶν Gul ove γὰρ ets te τὴν Μαιῶτιν χαὶ tov Εὔξεινον πόντον ῥέουσι 

ποταμοὶ ἣ τὴν πολλαπλασίαν αὐτῆς χώραν) χαὶ ἔτι διὰ τὴν τοῦ βάϑους 

βραχύτητα: ἐπιπολαιοτάτη γὰρ ἀὕτη, χαὶ ἐντεῦϑεν ἀρξαυένων ἀεὶ προϊόν- 4% 
eo how ς , ΄ ~ x "ὦ Sen \ SERN ~ 

τῶν ἢ ϑάλασσα βαϑυτέρα φαίνεται τῆς πρὸ αὐτῆς" εἰς Ὧν τὸ ATO τῆς 
΄ ΄ \ X > vf \ 2 ~ ~ X \ 

ὑψηλοτέρας te χαὶ ποταμοὺς δεχομένης πολλοὺς ἐπιρρεῖ. τῆς μὲν γὰρ 

15 Μαιώτιδος λίμνης 6 Πόντος βαϑύτερος, τοῦ [Πόντου δὲ πάλιν, ὃν χαὶ 

Weewov πόντον εἶπεν, 6 Αἰγαῖος βαϑύτερος, τοῦ δὲ Αἰγαίου πάλιν τὸ 

Σικελιχὸν πέλαγος: τὰ δ᾽ ἑξῆς πελάγη, ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τό τε Σαρδονιχὸν 

χαὶ τὸ Τυρρηνιχόν, βαϑύτατα πάντων. 4 δὲ ἔξω τ θάλασσα οὐ 

βαϑεῖα μὲν ἀλλ᾽ ἔχουσα βραχὺ βάϑος, ὡς δῆλόν ἐστιν ἐχ τοῦ πηλοῦ, οὐ 50 

90 μὴν ἀπ’ αὐτῆς μεταρρέον τὸ ὕδωρ φ φαίνεται, τῷ ἐν χοίλῳ χεῖσϑαι τήνδε 

τὴν ϑαάλασσαν" ἐμὲ σημεῖον τὸ ἄπνουν εἶναι χαὶ μὴ ee ἀνέμους τὴν ϑαά- 

λασσαν ταύτην διὰ τὴν χοιλότητα. ὥσπερ οὖν χαὶ κατὰ μέ ρος δρῶσιν ἐχ 

τῶν ὑψηλοτέρων μερῶν τὸ ὕδωρ ἐπὶ τὰ χοιλότερα φαίνεται ῥέον (οἱ γὰρ 
“yas ~ ὩΣ peo en eo ΄ cr 3 \ \ ¢ ~ 

ποταμοὶ 3% τῶν ὑψηλοτέρων φαίνονται ῥέοντες, ἀλλὰ | χαὶ at χρῆναι), 92v 

95 οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς ὅλης γῆς ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων μερῶν αὐτῆς, ταῦτα δ᾽ 
\ 

ἐστὶ τὰ πρὸς ἄρχτον, τὸ πλεῖστον ῥεῦμα γίνεται. διὸ τὰ μὲν πρὸς ἄρχτον 
΄ Jt ESN \ > Cates eae “2 ~ ~ »” 5 ~ 

πελάγη οὐ βαϑέα, διὰ τὸ ἐν ὑψηλοτέρῳ μέρει τῆς γῆς ὄντα ἐχχεῖσϑαι 
~ f ~ Ὁ) Ve ~ ~ ~ 

χαὶ ῥεῖν εἰς τὰ ἐν τῇ χοιλοτέρᾳ γῇ. τὰ δ᾽ ἔξω τῶν ἀρχτῴων μερῶν τῆς 

Ἰἧς βαϑέα μᾶλλον. ὅτι δὲ ὑψηλότερα τὰ πρὸς ἄρχτον μέρη τῆς γῆς, 
- ΚΑ ἘΞ \ \ Q~ ~ ΄ \ 

30 σημεῖον παρέϑετο τὸ πολλοὺς πεισϑῆναι τῶν ἀρχαΐων μετεωρολόγων τὸν ὅ 
σ᾿ ἐπ c ~ 3 \ ~ 9 > 

ἥλιον μὴ φέρεσϑαι ὑπὸ γῆν, ἀλλὰ περὶ τὴν γῆν, τῷ δὲ εἶναι τὸ μέρος 

τοῦτο τῆς γῆς ὑψηλότερον, χατὰ τοῦτο γινόμενον ἀφανῆ τε γίνεσϑαι χαὶ 
’ - σ ὯΝ la 4 Ν 5: ~ tA ~ ~ 

νύχτα ποιεῖν. ὅτι G& ὑψηλότερα τὰ ἀρχτῷα μέρη τῆς γῆς; δῆλον χαὶ ἐχ 

τοῦ τὸν πόλον τοῦτον φανερὸν εἶνα! διὰ τὸ ἔξαρμα τῆς Ἰῆς. xat ὅτι μὲν 
> 

E > \ \ cee \ ~ , lan - \ , > 

35 οὔχ εἰσι χατὰ τοὺς ϑεολόγους πηγαὶ τῆς θαλάσσης, ἔδειξε διὰ τούτων" εἶπε 

3 ῥεῖ δὲ] ῥεῖ δὴ Wa: ee I 4 7 om. 1 6 ‘Atuvy om. AWa τὰ | 

post πέλαγος (7) coll. μετὰ δὲ coll. 1 8 ἐπὶ] ἔτι I 9 post Αἰγαίου add. | 

oD | ae I 12 αὐτὴ 1 16 τὸ Αἰγαῖον βαϑύτερον AW 

11 τὰ δ᾽ ἑξῆς} xal τὰ ἄλλα 1 τό τε] ὅτε ἃ 18 τυρηνικὸν I: τυρηννιχὸν A 

20 post ἐν add. τῷ a 22 τὴν om. a χαὶ] φησὶ A ὁρῶμεν Aa 

23 τῇ χοιλοτέρα W 25 ὅλης om. A 91 τὴν om. a δὲ om. 1 

32 ante χατὰ add. zat 1 post γίνεσϑαι add. τοῦτον I 34 χαὶ om. Aa 

post μὲν add. οὖν a 35 διὰ τούτων ἔδειξε coll. AWa 
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o& χαὶ thy αἰτίαν τοῦ φαίνεσθαι ῥέουσαν αὐτήν, χαίτοι οὐχ ἔχουσαν 
οἰχείας πηγάς. ; ᾿ 10 

“Eqs δὲ aoe το λέγειν περὶ τῆς γενέσεώς τε αὐτῆς, τίνα τρόπον 

γέγονέ τε χαὶ γίνεται, χαὶ περὶ τοῦ ὥς τίς τῆς ἁλυυρότητος αἰτία. 

5 μέλλων δὲ περὶ τούτων λέγειν, πρῶτον τὴν αἰτίαν λέγει τοῦ τινας ὑὕπολα- 

βεῖν ἀρχὴν τοῦ ὕδατος Ete τὴν ϑάλασσαν, χαὶ τὸ στοιχεῖον τοῦτο εἶναι 
\ ~ ε ᾿Ν - vs ‘ 

χαὶ τὸ σῶμα χαὶ τὴν | ὑπόστασιν τοῦ παντὸς ὕδατος. δοχεῖ yap εὔλογον 93r 
εἶναι, ὥσπερ τῶν ἄλλων στοιχείων ἑχάστου᾽ ἔστι τις τόπος χαΐ τις ὄγχος 
> > v ἀφωρισμένος τε χαὶ ἀποχεχριμένος χαὶ xa? αὑτὸν wy, Os ἀρχή ἐστι χαὶ 

- » ra Ἁ , ΣΡ ΄, \ , Sul ae α 

10 τοῖς ἄλλοις τοῖς χατὰ Bone οὐσί τέ TOV χαὶ μιγνυμένοις wet ἄλλων (πυ- 
\ \ aye) (2 v e ) Page ~ ph \ α , \ 

pos μεν γὰρ Oo ἄνω, ἀέρος δὲ O ST αῦτον, YTS GS περι Y TAYVTA TH 

wv Vv \ , \ ~ CoN > ΄ δ΄ > ΜΞ 

ἄλλα ἐστι τε χαὶ φέρεται), οὕτω χαὶ τοὺ VOATOS ElvVat τόπον YE τινὰ οἱ- ὃ 
Ὑ ~ 

' χεῖον xal ὄγχον ἅμα ὄντα, ἀφ᾽ οὗ χαὶ τοῖς ἄλλοις τὸ ἴς χατὰ μέρος ὕδασιν 

ἢ χορηγία. ἀλλὰ τ οὐδὲν ἄλλο ὕδατος σῶμα adpoov ἔστιν εὑρεῖν παρὰ 
ww 15 τὸ τῆς θαλάσσης: τὸ γὰρ τῶν ποταμῶν οὔτε αϑρόον οὔτε ἕστός τε χαὶ 

΄ 2 Lg , > QA ~ > Fes - 

ὑπάρχον, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐπιγινόμενον φαίνεται. διὰ δὴ τοῦτο ἔδοξέ τισιν ἀρχὴ 

τῶν ὑγρῶν, τουτέστι τοῦ ὕδατος, ἢ ϑάλασσα εἶναι. τοῦτο δὲ διὰ τούτων 

λαβόντες ἑξῆς περὶ τῶν ποταμῶν λέγουσιν ὅτι uy μόνον εἰς τὴν ϑαάλασσαν i ϊ Neat Ι 

ῥέουσιν, ὡς δρῶνται, ἀλλὰ χαὶ ἐχ ταύτης ῥέουσι ταύτην ἀρχὴν ἔχοντες" 
+ δι > ~ ‘ ‘ c \ o> 20 εἶναι 6& αὐτῶν γλυχὺ τὸ ὕδωρ διὰ τὸ ἁλμυρὸν ὕδωρ διὰ γῆς διηϑούμενον 10 

Ἰΐνεσϑαι πότιμον. οὗ σημεῖον τὸ ἐν πολλοῖς αἰγιαλοῖς, εἰ ὀρύξαι τις, τὸ 
᾿ \ ὶ » 

~ ind ,ὔ on 5 A Ss 

ἧς διηϑούυενον ὕδωρ εἰς TO ὠρυγ- 
1 i ‘ ὶ 2 

oye δ ~ , τ ὕ ~ BN 
ano τῆς ϑαλάσσης διὰ τῆς μεταξὺ 

tT 7 ΄ ὯΔ ~ ΤΡ μένον πότιμόν τε εἶναι χαὶ γλυχύ. ταύτῃ ὃὲ τῇ δόξῃ φησὶν ἀπορίαν - 

ἀντιχεῖσϑαι τὴν εἰ τὸ ὕδωρ τοῦτο τὸ τῆς θαλάσσης τὸ ὡς στοιχεῖον ὕδωρ 
\ o> 

25 ἐστί, τί δήποτε οὐχ ἔστι πότιμον ἀλλ᾽ ἁλμυρόν: αὕτη γὰρ ὕδατος εἰλι- 

χρινοῦς χαὶ ἀμίχτου φύσις. τὸ δὲ αἴτιον τῆς τρις paver, φησίν, 
~ ἮΣ , ~ > 7 , ~ 

ἅμα te ταύτης τῆς ἀπορίας λύσις ἔσται τῆς ἀπορούσης διὰ τί μὴ πότιμον 15 

τὸ τῆς ϑαλάσσης ὕδωρ, χαὶ αἰτία ἡμῖν ἔσται τοῦ περὶ ϑαλάσσης τὴν ἀρ- 

χὴν χαὶ τὴν πρώτην ὑπόληψιν λαβεῖν ὀρθήν. 7 τὸ τὴν πρώτην προσ- 

30 ἔϑηχεν, ὅτι νῦν μὲν ἁπλούστερόν te χαὶ χοινότερον τὴν αἰτίαν τῆς ἅλμυ- 

ρότητος ἐρεῖ, προϊὼν δὲ πόϑεν ἣ ἁλμυρότης αὕτη ἀχριβέστερον ζητήσει τε 

unl ἀποδώσει. τοῦ γὰρ ὅδατος περιτεταμένου τε ual περιχεχυμένου 
\ 

~ ~ ΕΝ Ne yee ae ῥϑν 

τῇ Yq, ὥσπερ πάλιν περὶ τὸ bow τοῦ ἀέρος σφαῖρα, χαὶ περὶ ταύτην 
oO 

ἢ tod πυρός (λεγομένη πυρὸς δὲ εἶπεν, ὅτι, ὡς εἶπεν, ὑπέχχαυμα τοῦτο 20 

35 τὸ σῶμα πυρός ἐστι' τούτων δὲ τὸ πῦρ εἶπεν ἔσχατον τῶν περιγξίων σω- 

1 ῥέουσα ἃ 3 te αὐτῆς] te om. AW: éx τῆς ἃ 4 χαὶ περὶ --- χυμοῦ ex corr. 1" 

τίς ante αἰτία coll. I 5 δὲ] δὴ Aa τινας] τόνδε AW: om. ἃ 5. 6 

ὑπολαμβάνειν AWa 7 zat ante thy om. 1 11 6 post δὲ] ob AW 

12 τὲ τινὰ AWa 13 ἐξ οὗ AWa χαὶ τοῖς ἄλλοις om. AWa 15 te 

om. AWa 16 γινόμενον AWa 19 ῥέουσιν post ϑάλασσαν om. AWa 

20 διὰ τὸ τὸ ἃ 21 ὀρύξει AWa 22.23 ὀρυγμένον A: ὄρυγμα ἃ 24 τὴν εἰ 

- ϑαλάσσης τὸ] τί δήποτε εἰ τοῦτο τὸ τῆς ϑαλάσσης | 28 ἡμῖν ἔσται] ἥ ἐστι μία 1 

30 te om. AWa 31 αὐτὴ | 32 περιαποτεταμένου | 
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΄ \ / \ Ω >. ‘ \ ~ ΄ 

μάτων χαὶ ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ: ὅτι GE σφαιριχὰ τὰ τῶν τεσσάρων στοι- 

χείων σώματα, ἔδειξε χαὶ ἐν τοῖς Περὶ οὐρανοῦ. εἰπὼν ὃὲ τοῦτο yap 
, Ὑ 

ἐστι τούτων ἐσχατον ἘΠῚ ἢ εἴτε ὡς οἱ πλεῖστοι Reeeooe 

εἴϑ᾽ ὡς ἡμεῖς: of μὲν yap πλεῖστοι πάντων αὐτὸ τῶν σωμάτων ἔσχα: 

5 τόν φασι χεῖσϑαι, ἡμεῖς δὲ τῶν én’ εὐϑείας χατὰ φύσιν χινουμένων" μετὰ 

τοῦτο γὰρ τὸ χυχλοφορητιχόν τε χαὶ ϑεῖον σῶμα) τούτων δὴ οὕτως ἐχόν- % 

των ΠΡ ΟΠ Ὡς ὃ ἥλιος χύχλῳ χατὰ τοῦ ζῳδιαχοῦ χειμένου λοξοῦ χαὶ αἴτιος 

\ \ 

γινόμενος γενέσεώς te χαὶ φϑορᾶς τεταγμένης τῇ Eppa TS χαὶ ἀφόδῳ, 

τὸ udy λεπτότατον χαὶ γλυχύτατον τοῦ ὕδατος ἀνάγει χαὶ μετεωρίζει nal? 

10 ἑχάστην ἡμέραν ἀτμίζων τῇ ϑερμότητι χαὶ λεπτύνων τε χαὶ διαχρίνων" 

ἀνενεχϑὲν δὲ ἐχεῖ ual διὰ τὴν τοῦ τόπου ψυχρότητα συστὰν χαὶ συγχριδὲν 

πάλιν ὕδωρ γενόμενον πρὸς τὴν γῆν χαταφέρεται. χαϑαάπερ εἴρηται ἐν τῷ περὶ 80 

ὑετοῦ ὑπο, εἰπὼν δὲ περὶ τοῦ ἀναφερομένου ὕδατος ὅτι πάλιν συστὰν χατα- 

φέρεται, πρὸ τοῦ πρησϑεῖναι τὰ ἀχύλουϑα τοῖς εἰρημένοις Ἐπ eyeu7 ΓΟ 
- 6 

15 τοὺς HAT τὴ nas τῷ Dune τῷ ἀραὶ epee χαὶ διὰ τοῦτό 
‘ 

\ 

ὶ 

ποὺς δύνασϑαι αὐτῷ παρασχευάζειν τὴν τροφήν. shed δὲ χαὶ πρὸ ὀλίγου 

τινὰς τοῦτο λέγειν χαὶ περὶ τοῦ ἡλίου χαὶ περὶ τῆς σελήνης. γελοίους δὴ 
φησιν εἶναι τοὺς οὕτως ὑπολαμβάνοντας nat ὙΠ τροφῆς τε αὐτὸν 35 

90 δεῖσϑαι χαὶ εἰ μὴ τρέφοιτο, τς: σϑαι" χαὶ γὰρ τὸ φανερὸν πῦρ 
Ee fag sync - yy 2 Σ “ΩΣ D We χρι τούτου σώξεσ ὯΝ μέχρις ἂν τροφὴν ἔχῃ: «όνον δὲ το ὑγρὸν τῷ 

πυρὶ τροφὴν εἶναι: τῷ γὰρ ἐναντίῳ τρέφεσϑαι τὰ τρεφόμενα. διὰ τί δὲ 
) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

γελοῖοι of οὕτως ὑπολαμβάνοντες, ἐπιφέρει" γελοῖον γὰρ τὸ ἤπε οῦτι τὸ 
Ae : von 

ἀναφερόμενον ὑγρὸν ἕως τοῦ ἡλίου ἀφιχνεῖσϑαι, ὡς ual τρέφειν αὐτόν, ἣ 
la ~ ~ ~ a ’, ΄ Ὁ 

25 τὴν ἄνοδόν te χαὶ πρόσχρισιν τοῦ δγροῦ τῷ ἡλίῳ οὕτως γίνεσϑαι, ὡς opa- 
J. πα ~ X Fi he b) \ \ ΄ \ > \ " ied 

ται ἐπὶ τῆς φλογὸς γινομένης" ἀπὸ γὰρ ταύτης χαὶ ἐπὶ τὸν ἥλιον μετα- 40 
c Ὁ 5 4 ἣν. i) ΄ 

φέρουσιν, ὡς εἰχὸς χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνου δμοίως γίνεσϑαι. οὐ γὰρ ὁμοίως ἔχει" 
ς X \ Nie Neal \ ~ X c \ 5 \ Ξ Ν as 

ἢ pay γὰρ φλὸξ διὰ τὸ συνεχῶς τὸ ὑγρὸν εἰς τὸ ξηρὸν μεταβάλλειν γίνε- 
' 

id > \ Ὁ. \ τῇ > ΄ AN ΠΝ ετρ \ Q_/ 

Evetar: ob γὰρ ἢ αὐτὴ οὖσα διαμένει, ἀλλ᾽ ἢ μὲν φῦει- Ἵ 
Ὁ Ὃ ἴω Cc - 

S32 
I) 

Ο 
—_ 

ε 
oOo 

Ve 
Cc . ‘4 , 

5 

30 PETAL ἢ OS γινέετᾶ!ι, τρεφξται ὃὲ χαὶ αὐζεταᾶι ἔχαστον owe HUsvoOv πρῶτον αὺ- 

ὃ \ ΟΣ. Ce ~ \ pete 2 7 ἰῷ 
τὸ χαὶ ὑπομένον, ὡς ἐν τοῖς [Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς ἐδείχϑη. περὶ 

ors. Ὁ ~ ΄ 5 ΄ ° 

τὸν ἥλιον οὐδὲν τοιοῦτον γίνεται, ἐπεὶ εἴ YE ἐτρέφετο ὃ pee οὕτως ὡς Xx 
\ ~ Q > ΄ ΄ , = 

τὸ πῦρ, χαϑά φασιν, οὐ μόνον, ὡς Πράχλειτός φησι, νέος ὧν ἐφ᾽ ἡμέρῃ 4 
= 

2 \ Ky ? ΄ ΄ ε΄ ws ς. ἂν ἦν, xa)’ ἑχάστην ἡμέραν ἄλλος ἐξαπτόμενος, τοῦ πρώτου ἐν τῇ δύσε: 

er SIV 

΄ 35 > os 
, 

35 σβεννυμένου, ἀλλ᾽ ἀεί τε χαὶ συνεχί ee τε χαὶ ἄλλοτε ἄλλος ἐγίνετο, 

1 γενέσε: καὶ ex γενέσθαι corr. I 2 ἐν τοῖς Περὶ οὐρανοῦ) Β 4 Ὁ τούτων] sic etiam 

Arist. FHN: πάντων Arist. E οἱ ante πλεῖστοι om. a 6 χυχλοφοριχόν AWa 

δὴ scripsi: δὲ libri 7 χύχλῳ om. AWa 10 λεπτότητι I 11 xat post éxet 

om. AWa 12 post γενόμενον add. ὡς AWa χαϑὰ προείρηται AWa 13 δὲ 

om. A 18 τοῦ et τῆς om. a 20 post πῦρ add. to πρὸς ἡμᾶς AWa 26 yevo- 

μένη AWa 28 διὰ τοῦ AWa 29 οὐ —tpegetat om. AWa 30. 31 πρῶτον 

αὐτὸ] τὸ πρῶτον ταὐτὸν ΑΝ ἃ 31 τοῖς] τῷ ἃ ἐν τοῖς [lept γενέσεως xat φϑορᾶς) ASD, 

33 φασιν] φησὶν I “Ηράχλειτος καϑ᾽ ἃ φησὶ I νέος ὧν κτλ.] fr. 32 Byw. ὧν om. Α ἃ 
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σ = 5 \ Te es 5» ~ ee: > 

Πα zat οἱ φλόγες ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχων. ὅτι ὃὲ μὴ τρέφεται 
se Eva sea πρὴ 5 ὃ ἥλιος τῷ ἀναγομένῳ br’ αὐτοῦ ὑγρῷ, ἔδειξε χαὶ διὰ τοῦ thy μὲν ava- 

γωγὴν τοῦ ὑγροῦ ὑπὸ τοῦ ἡλίου γίνεσϑαι ϑερμαινομένου ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὥσ- 
\ ΄ \ ~ \ ~ ao 

περ χαὶ ὑπὸ τοῦ πυρὸς τοῖς ϑερμαινομένοις ὕδασι συμβαίνει (τμίςε L γὰρ 
‘ 

~ \ τ δ ~ 5 Sh ὯΝ Le ~ 

χαὶ ταῦτα). paOEY 6& πῦο tpégectar τῷ ὑπὸ τῆς Vepudtytos αὐτοῦ ava- 50 or 

Peponsyy ἀπὸ τοῦ ὕδατος ἀτμῷ. εἰ δὲ πῦρ τὸ ὑποχαῖον χαὶ ϑερμαῖνον 
ἧς os 2 ~ QO. Jt σ᾿ τὶ ~ a 

τὸ ὕδωρ μὴ τρέφεται τῷ ἀπὸ τοῦ ϑερμαινομένου ὕδατος ἀτμῷ. οὐδὲ τὸν 
σ Vv 

ἥλιον τ ογαν" χατὰ γὰρ τὴν πρ \ \ ~ 

ὃς τὸ TOP ὁμοιότητα αὐτοῦ ἐλάμβανον τὸ 
, 

xai τρέφεσϑαι αὐτόν. ἄτοπον δέ φησιν αὐτοὺς ποιεῖν χαὶ τὸ μόνον προ- 

10. νοήσασϑαι τῆς τοῦ ἡλίου διὰ τὴν τροφὴν σωτηρίας, τῶν ὃὲ ἄλλων Iv 

ἄστρων παριδεῖν τὴν σωτηρίαν, πόϑεν γίνεται, ὄντων τοσούτων τε τὸ πλῆ- 
ὃος χαὶ τὸ μέγεϑος τηλιχούτων" οὔτε γὰρ ἀνάγεσϑαί τι ὑπ᾽ ἐχείνων ὑγρὸν 

λέγουσιν οὔτε οἷόν t ἂν ἣν οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐπαρχεῖν τὸ ὕδωρ τροφὴν 
γινόμενον τοσούτοις τε χαὶ πον σώμασι. τὸ δ᾽ αὐτό φησιν ἄλογον τού- 

3 
> “ιν δ 15 τοῖς τε Beate τοῖς λέγουσι τὸ ἀναφερόμενον ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὑπὸ τοῦ ἡλίου 

\ ~ ¢ ~ > wa AY 

τροφὴν αὐτοῦ γίνε τ χαὶ τοῖς ΤΣ τὸ πρῶτον ὑγρᾶς οὔσης χαὶ τῆς γῆς χαὶ ὅ 
\ ~ ~ ~ ε --- - 

παντὸς τοῦ χόσυμου τοῦ περὶ τὴν γῆν; ὑπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμαινομένην τὴν 

ρα ποιῆσαί τε χαὶ συστῆσαι, χαὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν ὑπὸ τῆς 
~ > / ~ / ΄ ~ es lod ~ ~ 

ὡς τῆς γενομένης ὑπὸ τοῦ ἡλίου αὐξηϑῆναι, χαὶ τοῦτον 

ς 
- ἝΩΣ 

ἴω 

a τοῦ 
a 

=) R RQ. Ox 

‘SI [- 

, + 
I yet ἢ τὸν ἥλιον μᾶλλον) πνεύματα τε τ τ χαὶ 

ἀνέμους χαὶ ad ἃς τροπὰς adtod ποιεῖν, ἥτοι τοῦ ἀέρος ἣ τοῦ οὐρανοῦ. ταύ- 

της, ὡς προείρηται, τῆς δόξης ἐγένετο ᾿Αναξίμανδρός τε χαὶ Διογένης. 

Wendy, ὃὲ ὁμοίως ταῦτα πάντα" φανερῶς γὰρ ὁρᾶται τὸ ἀναχϑὲν ἀπὸ τοῦ 10 

ὕδατος διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμότητα συνιστάμενον χαὶ Hops pPIeneN 
2 >) τὶ ) Yj ~ ~ 

πάλιν. χἂν wy χατ᾽ ἐνιαυτὸν δὲ ἴσον χατενεχϑ τῷ ἀναφερομένῳ μηδὲ τῷ or 
oe. , , Chay Sie: ΄ > > wv ΄ 

xa? ἑχάστην χῶρον ἐξ ἧς ἀνηνέχϑη, ἀλλ᾽ ἔν γέ τισι τεταγμένοις χρύνοῖς 

χαταφέρεται χαὶ ἀποδίδοται πᾶν τὸ avay vey χαὶ Beregncey ὑγρὸν τῷ uy, 

\ 

ταχέως μεταβάλλειν. διὰ τοῦτο γὰρ μετὰ τὰ αὐχμηρὰ ἔτη φιλεῖ πάλιν 

τ ‘ ει ἐπουβροίο. “ίνεσϑαι. τῆς ἀμεταβλήτου ψεινάσης ἀναϑυμιάσεως συμμεταβαλ- 15 
t | ’ | 1 t j t 

~ , 5 , ΄ wv ~ wv c ~ 5 

30 λούσης τῷ τότε ἀναφερομένῳ, ὡς οὔτε Gpeeonevay τῶν ἄνω ὑπὸ Gio ONG: 
΄ ΄ ΄ Vv 5 

ϑυμιάσεως, ὡς ἢ πρώτη δόξα ἔλεγεν, οὔτε τοῦ μὲν πρώτου γινομένου ἐχ 
~ 5 P. 5 ,ὔ ‘ ’ὔ 

τῆς ἀναϑυμιάσεως ἀέρος ugvoytos ἤδη usta τὴν γένεσιν χαὶ μηχέτ' μετα- 
i i ‘ " Heat | | i 

ἄλλοντος. τοῦ OS ὕστερον ἐπιγενομένου τρεπομένου πάλιν χαὶ μεταβάλλον- 
᾽ i ὃ ᾿ i 

τῆς εἰς ὕδωρ. ἀλλ᾽ ὁμοίως παντὸς τοῦ ἀναφερομένου πάλιν συνισταμένου 
9 μ ‘ ι 

85 τε χαὶ χαταφερομένου. 
ἐξ. «ἢ ἰ 

1 post δὲ add. φησὶ A 2 τῶν ἀναγομένων et ὑγρῶν A 3 ἀγαγωγὴν A 

3.4 ὥσπερ] καίπερ I 9 ποιεῖν αὐτοὺς coll. a 11 περιιδεῖν ΑΛ ἃ 11.12 

τὸ πλῆϑός te τοσούτων coll. A 12 οὐδὲ γὰρ I 13 τ᾿ ἂν] « 

15 συμβαίνει AWa 16 τὸ om. AWa zal ante τῆς om. ie ἃ 

17 τοῦ ante xdopov om. | 19 πῆς om. 1 γινομένης I χαὶ τοῦτον 

om. A 20 ἤτοι--- λέγει] λέγει δὲ ἢ τὸν ἀέρα Wa πνεῦμα τὲ AW 

21] ἀνέυοις A 22 ἐγένοντο AWa 25 δὲ om. AWa 26 γέ om. a 

28 ἔτι [ 31 ws] ὧν A 32 wat ex ὡς corr. I? 34 πάλιν συνισταμένου 

om. AW τε ante πάλιν coll. a 
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Εἰπὼν 68 ταῦτα πρὸς τοὺς τὴν ἀναφερομένην ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀπὸ τοῦ 
> > v > > ἐκ: \ x Ζ ΄ 

υόστος ἀτμίδα εἰς ἄλλο τι τρέποντας, χαὶ Uy συνισταμένην πάλιν χατα- 

π᾿ ἐχεῖνα ὅϑεν ἐξέβη τοῦ λόγου. φέρεσϑαι ἡγουμένους, ἐπάνεισι πάλιν ἐπ 

τὸ μὲν γὰρ τοῦ περιχεχυμένου τῇ γῇ ὕδατος πότιμόν τε χαὶ γλυχὺ διὰ 
ὃ χουφότητα ἐπιπολάζον τῷ γεωδεστέρῳ τε χαὶ παχυτέρῳ ὕδατι διαχρινόμε- 

νον ὑπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμότητος πᾶν ἀνάγεται, τὸ δὲ γεωδέστερον 45 

χαὶ διὰ τοῦτο ἁλμυρὸν ὑπομένει διὰ βάρος οὐχ ἐν τῷ οἰχείῳ αὑτοῦ τόπῳ 
χαὶ χατὰ φύσιν ὄντι αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ τοῦ ὕδατος. τοῦτο γὰρ ἣν χαλῶς 

ἀπορούμενον, τὸ δεῖν εἶναί τινα, ὥσπερ τῶν ἄλλων στοιχείων οἰχεῖός ἐστι 

10 χατὰ φύσιν τόπος, οὕτως δὲ χαὶ τοῦ ὕδατος εἶναι" ἧς ἀπορίας λύσις τὸ 
ὃν ὁρῶμεν τόπον χατέχουσαν τὴν ϑάλασσαν, uy εἶναι ϑαλάσσης ἰδίως τό- 

πον, ἀλλ᾽ ὕδατος ἁπλῶς. φαίνεται δὲ χατεχόμενος ὑπὸ ϑαλάσσης, ὅτι τοῦ 

ὕδατος τὸ μὲν ἁλμυρὸν ὑπομένει διὰ βαρύτητα, τὸ δὲ γλυχὺ χαὶ πότιμον 50 

ἀνάγεται διὰ χουφότητα. ὡς γὰρ ἐν τοῖς τῶν ζῴων σώμασι τῇς τροφῆς 

15 εἰσελϑούσης γλυχείας ἥ τε τῆς ὑγρᾶς τροφῆς ὑπόστασις χαὶ ἢ τῆς ξηρᾶς 

πιχραΐ τε χαὶ ἁλυυραὶ φαίνονται τῷ τὸ πότιμον χαὶ τὸ γλυχὺ πᾶν τὸ ἐν 

αὐτῇ ὑπὸ τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος ἕλχεσϑαί τε χαὶ εἰς τὰς σάρχας χαὶ τὸ 

λαμβάνειν γίνεσϑαι 94r 
»»" - b) ΖΝ Q ΄ ΄ leg \ c 
ἄλλο σῶμα ἀναδίδοσϑαι, ὡς πέφυχεν, οὕτω γρὴ ὕπο 

\ pen lane ΟΥ̓͂Σ Ψ / 56 , ~ > ΄, 5 ~ \ la 

χαὶ ἐπὶ τοῦ ὕδατος ὄντος γλυχέος ἀϑρόου, τῷ ἀποχρίνεσϑαι αὐτοῦ τὸ πό- 

20 τιμόν τε χαὶ γλυχὺ διὰ τῶν ἀναϑυμιάσεων τὸ καταλειπόμενον χαὶ ὥσπερ 
Ε = ε > ᾿ - , » 

περίττωμα ὃν τοῦ παντὸς ἁλμυρὸν εἶναι. ὡς οὖν ἐπὶ τῆς χοιλίας ἄτοπον, 

εἴ τις μὴ νομίζοι τῆς γλυχείας τροφῆς τόπον εἶναι τὴν χοιλίαν, ἐπεὶ τὸ 
Χ ‘ ‘ b) , \ Nb] ς ἐς 2 τ , \ 

μὲν γλυχὺ ταχὺ ἀναλίσχεται, τὸ δ᾽ ὑπολειπόμενον ἐν αὐτῇ mxpov τε χαὶ 5 
5 

ἁλμυρὸν χαὶ οὔτε γλυχύ ἐστιν οὔτε τρόφιμον, οὕτως χαὶ ἐπὶ tod τόπου 

τῷ or 

~ = ΄ , Vv +4 ~ oO “2 , 

τοῦ ἐν w ἐστιν ἢ ϑάλασσα ἄτοπον τὸ wh νομίζειν τοῦτον ὕδατος εἶναι τό- 
2 \ ~ ς ~ ΄ (Se | \ c σῶν ¢ of 3 ~ ὟΝ 6. ΄ TOV, O ἐστι γλυχὺ τῇ αὑτοῦ φύσει, διὰ τὸ ὁρᾶσϑαι ἐν αὐτῷ ὃν ἁλμυρόν τε 

\ v Ν aon σ r 9 ‘ ΄ Ω “ v , ΄ ,ὔ ~ 

ual ἄποτον τὸ ὕδωρ, ὅπερ᾽ ἐστὶν ἣ Yohacou ἔστι γάρ, ὡς προείρηται, οὗ- 

tos ὃ τόπος ὕδατος. διὸ χαὶ of ποταυοὶ ὕδωρ ὄντες εἰς τοῦτον ὡς χατὰ 
΄ » ~ c Ὁ ~ / γ 

φύσιν ὄντα αὐτοῖς ἅπαντες ῥέουσιν, ὁμοίως δὲ χαὶ πᾶν τὸ γινόμενόν τε 
lad 5 ΄ ed A ~ 

30 χαὶ γεννώμενον ὕδωρ᾽ εἴς τε γὰρ τὸ χοιλότερον ἢ ῥύσις χατὰ φύσιν τῷ 
> ΄ ΄ ~ ΄, , \ ~ 

ὕδατι χαὶ ἢ ϑάλασσα τοῦτον φαίνεται χατέχουσα τὸν τόπον“ ἐν γὰρ τοῖς 10 
~ ~ rs , ε > jd , 

χοίλοις τῆς γῆς μένει. τοῦ δὲ ταύτην ἐν τούτῳ μένειν 7 εἰρημένη αἰτία, 

ὅτι τὸ μὲν γλυχύ τε χαὶ πότιμον ταχὺ ἀναφέρεται διὰ τὸν ἥλιον πᾶν, τὸ 

2 τρέποντος | 4 τοῦ om. AWa περιχεχυμένον Aa post πότιμον 
et 5 post γεωδεστέρῳ add. te AWa 4.5 διὰ χουφότητα om. | ὃ διαχαιό- 

μενον AWa 8 ὄντι αὐτῷ ex corr. I? Ὁ. ἄλλων seripsi: ὅλων libri 

οἰχεῖος Om. ἃ post ἔστι add. τις vat AW: ἔστι τίς τόπος xat χατὰ φύσιν (10) a 

10 ἧς --- λύσις] ἡ τῆς ἀπορίας λύσις I post ἀπορίας add. ἡ a τὸ om. 1 

12 post ὑπὸ add. τῆς a 15 εἰσελϑούσης --- τροφῆς om. 1 11 ἕλχεσθϑαί τε] 

ἐγκαίεσϑαί τε I 19 ὄντως 1 22 ὀνομάζοι I ἐπειδὴ Aa: ἐπεὶ 68 W 
24 ἐστιν] ἔτι AWa 25 tod om. AWa τοῦτον om. AWa 26 τῇ] 

τοῦ A ὃν ἐν αὐτῷ coll. AWa . 27 ἄποτον] ἄτοπον AWa τὸ ante ἁλμυρὸν 

(26) coll. AWa 28 ὡς om. AWa 29 zal τὸ πᾶν τὸ 1 30 χοῖλον AWa: 
κοιλότατον Arist. 32 τὸ δὲ I τούτῳ] τῷδε ΑΝ ἃ 33 ὅτι] ἐστὶ A 
ἀναφέρεται ταχὺ AWa πᾶν δὲ τὸ AWa 
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ὃ 
\ a δ ren ee) 2 LY pom aa) 7 7 Υ ἣ Ἷ ; ὃξ ζητεῖν τὴν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ζητουμένην ἀπορίαν, διὰ τί τοσούτου πλή- 

τ“ 
ε \ ε Ae ιν Rem. σ τ ” EY ~ ΄- 
ἁλμυρὸν ὑπολείπεται διὰ βαρύτητα ὥσπερ ὃν περίττωμα tod ὕδατος. τὸ 

ΠΥ 

ὕους ὕδατ oo aan Ha Ἐ > ᾿ ἢ ,2) > 75 5 IRN Σ 
οὺς ὕδατος ἐχάστης ἡμέρας εἰς τὴν θάλασσαν ἐμβάλλοντος οὐδὲν πλείων 

- ὃ ϑάλασσα γίνεται, οὐδὲν μὲν ἄτοπον ἀπορῆσαί τινας, οὐ μὴν ἐπιβλέψαντι 
σι 

a x A >) ~ ‘ δι ἢ ΠΕ ax = ΤᾺ, Vv σον x ~Q 5 

χαλεπὸν αὐτοῦ τὴν αἰτίαν εὑρεῖν. τὸ γὰρ ἴσον ὕδατος πλῆϑος οὐχ ἐν ἴσῳ 
, > 3 - a 

ΠΣ ἀναλίσχεταί τε ual ἀναξηραίνεται ἀϑρόον te ugvov χαὶ εἰς πλάτος 

eT ay τε χαὶ διαχεόμενον, ἀλλὰ τοσοῦτον δια- ( 

ov -Θ6 ἡμέρας διαμεῖναν ἂν εἰς ahaa υιχρὰν OV, τοῦτο ε ately εἰς πλάτος 
σ ἘΞ \ SN ~ ~ “΄΄- o ΄ > 110 , \ 

ὥσπερ τὸ Ext τῶν πλατειῶν τραπεζῶν, Gua νοήματι ἀφανίζεσϑαί te χαὶ 
5) » LA ~ ΔΑ " 

10 ἀναξηραίνεσϑαι. τοῦτο δὴ χαὶ περὶ τοὺς ποταμοὺς συμβαίνει" χαίτοι γὰρ 

συνεχῶς αὐτῶν χαὶ ἀϑρόως ἐχδιδόντων εἰς τὴν θάλασσαν, ἀεὶ τὸ ἐμβαάλ- 20 
IN 7 λον εἰς αὐτὴν σχιδνάμενον els ἀχανῆ te χαὶ πλατὺν τόπον ταχύ τε χαὶ ἀδή- 

λως ἀναξηραίνεται. 

Ἕξῃς δὲ δείχνυσι τὸ ἐν τῷ Φαίδων: ὑπὸ Πλάτωνος εἰρημένον περί τε 
15 τῶν ποταμῶν χαὶ τῆς ϑαλάσσης ἀδύνατον ὄν. λέγεται γὰρ ἐν τῷ Φαί- 

a ΄ wv ΄ Ἁ corn 5 v 4 ΄ \ ~ ΄ b} \ 

δωνι ὡς ἄρα πάντα τὰ ὕδατα εἰς ἄλληλα συντέτρηται ὑπὸ γῆν, ὡς ἀπὸ 
~ 5 ~ v > \ a. ΄ Ὑ ~ ns , 

μιᾶς ἀρχῆς ὄντα, ἀρχὴ OF χαὶ πηγὴ πάντων εἴη τῶν ὑδάτων ὁ χαλού- 
, “Ἃ σὰ 4 ~ GO \ \ , ~ Σ ν᾿ τ 

μενος Τάρταρος, ὧν ὕδατός τι πλῆϑος περὶ τὸ μέσον τῆς γῆς, ἐξ οὗ τὰ 8ὅ 
΄ ΄ ΄ ΄ τς τ 

ῥέοντα χαὶ uy ῥέοντα ὑπὲρ τὴν γῆν ὕδατα ἀναδίδωσι πάντα. γίνεσϑαι δὲ ἀπ᾽ 

20 ἐχξίνου τὴν τὺ TS χαὶ ἐπίρρυσιν τοῖς ὑπὲρ γὴν ὕδασι διὰ τὸ χινεῖσϑαι 

dst χαὶ ῥεῖν τὸ πρῶτον το χαὶ τὴν ἀρχὴν τῷ μὴ ἔχειν ἕδραν τε χαὶ 
; 3 ~ ie Pia ON Maa, ee NN. τόπον ἐν ᾧ μενεῖ" TO uev γὰρ παρ᾽ ἡμῖν ἐπὶ τῆς γῆς βέβηκεν, ἐχεῖνο δὲ 

Ἅ > ~ / " ~ \ \ \ Eh 5 Vv ox ἜΝ \ \ 

ον sy τῷ eee τῆς YS “AL περι TO UXSVTPOV οὐχ ἔξχξίν CONAY, ἀλλὰ πεοὶ 
΄ 
U 

‘ 

Cw ΄ a\ ~ oa 

TS χαὶ ῥεῖν" χινούμενον ὃξ χαὶ σαλεῦον οὕτως ποτὲ 

-΄3 25 ἢ “aa τὰ πρὸς ἡμᾶς μέρη τοῦ xévtpov, ποτὲ OF ἐπ 
> 4 >] \ 

ξπίρρυσιν ET 

τὰ ἐπέχεινα τὴν 40 
2 ? [4] p> SL \ SD] Ey] > ΄ 

ὶ ταῦτα ποιεῖσθαι, ἐφ᾽ ἃ ἂν χυμαίνῃ: τὰ δ᾽ ἀπ᾽ ἐχείνου 
ἀπορρέοντα ῥεύματα πολλαχοῦ μὲν χαὶ λιμνάζειν, ὥσπερ at παρ᾽ ἡμῖν 

4 2 9. cy ~ ε ΄ \ 3: Sev \ ΟῚ ΄ σ΄ » 

ϑαάλασσαι, πάντα ὃὲ τὸς πάλιν χαὶ ἐπανιέναι ἐπὶ τὴν ἀρχήν, ὅϑεν ἤρ- 
3 / ‘y 

ato ῥεῖν, τουτέστι tov Tdptapov, πολλὰ μὲν χατὰ τὸ αὐτὸ περιιόντα πάλιν 

80 χαὶ ἐχδιδόντα ὅϑεν χαὶ τὴν ἀρχὴν ἀπερρύη (ἐπὶ γὰρ τὸ πρὸς ἡμᾶς μέρος 

τοῦ χέντρου), τὰ δὲ χαὶ χατὰ τὸν ἀντιχρὺ τόπον τῆς ἐχροῆς, ἕως περιελ- 
ϑόντα τὴν xa ἡμᾶς οἰχουμένην ἀπὸ τῶν χάτωϑεν ὡς πρὸς ἡμᾶς ἐμβαλ- 

1 ὃν om. AWa 3 post πλείων add. ἡ 1 4 οὐδὲν μὲν ἄτοπον --- ῥεύματα ποταμῶν 

(p. 77,8) hoe loco omissa inter λέγων et μεταβαλλόντων (Ald. fol. 981 18) interposuit | 

twos A 7 διαγεόμενόν te xat ἐχτεινόμενον coll. ΑΝ ἃ ὡς τὸ] ὥστε 1 

8 διαμεῖναν scripsi: διαμεῖνον AWa: ἔμεινεν 1 ἂν om. ἃ εἰς --- ὄν Vix Sana 

9 τὸ et τῶν om. AWa 10 δὴ] δὲ A χαὶ yap a 12 te post ἀχανῆ 

om. a πλατὺν] πλητὴν a 14 δὲ om. a ὑπὸ om, ΑΥ ἃ 15 

τῶν et τῆς OM. ἃ λέγεται] λέγει AWa 15. 16 ἐν τῷ Φαίδωνι] p. 111 Csqq. 

16 ἄρα] παρὰ ἃ συντέτρηται εἰς ἄλληλα coll. ἃ 17 εἴη τῶν om. AWa 18 τις a 

20 ὑπὲρ γῆς AWa 22 μένει Ia βέβηχεν] fort. βεβηκέναι 24 ταλεῦον a 

26 ἐπὶ ταῦτα om. AWa 27 μὲν om. a ὥσπερ καὶ παρ᾽ ἡμῖν ἡ ϑάλασσα (28) AWa 

28 πάντα -- ῥεῖν om. A πάλιν ῥεῖν te coll. Wa 29 χατὰ τοῦτο AWa πάλιν 

περιιόντα coll. AWa 30 χαὶ post ὅϑεν om. a 31 χατὰ] εἰς AWa RATAY- 

τιχρὺ AWa ἕως] fort. ὡς 
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>) hew εἰς αὐτὸν ἣ χἂν χάτωϑεν ἤρξατο ῥεῖν, ἀἄνωϑεν πάλιν ἐμβάλλειν εἰς 

αὐτὸν ἀπὸ τῶν πρὸς ἡμᾶς. εἶναι ὃὲ τὴν ἀνωϑεν εἰς τὸ χάτω ῥύσιν τῷ 
ὕδατι μέχρι τοῦ τῆς γῆς μέσου. τὸ ie? ἀπὸ τοῦ τῆς γῆς μέσου πάλιν χι- 

νούμενον οὐχέτι χάτω χινεῖται ἀλλ᾽ ἄνω, τῷ τὸν χάτω τόπον λεγόμενον 

εἶναι τὸ τῆς Ἰῆς μέσον. τοὺς δὲ χυμοὺς χαὶ τὰ χρώματα λαμβάνειν τὸ σι 

aor ~ ~ "ἃ ΄ , >) > o 

ὕδωρ παρὰ τῆς γῆς Ov ἧς ἂν ῥέῃ, ὁποία ἂν ἢ αὕτη. 

Θεὶς 6& τὴν δόξαν εὐϑὺς ἄρχεται πρὸς αὐτὴν λέγειν, χαὶ πρῶτον μὲν I4v 

τίϑησι τοῦτο ὅτι συυβήσεται τοὺς ποταμοὺς χαὶ τὰ ἄλλα ὕδατα ῥέοντα τε 

ἀπὸ τοῦ Ταρτάρου χαὶ πάλιν εἰς ἐχεῖνον ἐχδιδόντα οὐ χατὰ ταὐτὸν ἀεὶ 
¢ ~ 39) 3 \ μὴ ΟΠ 5} \ \ > \ \ 4 ike \ Ψ A 

10 ῥεῖν οὐδ᾽ εἰς ταὐτὸν ἐχδιδόναι. ἐπεὶ γὰρ ἐπὶ τὸ μέσον φέρονται χαὶ ἐπὶ 
τὸν Tdotapov, 6 ὃὲ Τάρταρος οὐχ ἠρεμεῖ ἀλλ᾽ ἀεὶ χινεῖται χαὶ xvuatver, 
3 ἐς Ν᾿ a > Ce 5 ~ ig ~ lad ὯΝ Ῥω BY ~ 

ἔνϑα ἂν οὗτος ἢ ῥέπων, ἐνταῦϑα ῥευσοῦνται. οὕτως G& ῥέοντες OD μᾶλ- 15 
λον χάτω ἀπὸ τοῦ ἄνω ῥέουσιν ἣ ἄνω ἀπὸ τοῦ χάτω: ὅταν γὰρ ὃ Ταάρ- | 

tapos ἐπέχεινα τοῦ μέσου xvuatvy, τὰ ἐντεῦϑεν ἐπ᾿ αὐτὸν φερόμενα ῥεύ- 
48 > Oo a) v 

15 ματα παραλλάξει τὸ μέσον χαὶ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐνεχϑήσεται. οὕτως δ᾽ ἔσται 
) >)! \ ἀπὸ τῶν χάτωϑεν ἄνω gepousva, συμβαίνοι t ἂν τὸ λεγόμενον ἐν τῇ 

παροιμία, “ἄνω ποταμῶν χωροῦσι πηγαί," ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. 7 οὐχ 

ἂν εἴη τοῦτο λεγόμενον" Rep aay γὰρ ὁ Πλάτων, ὡς χαὶ αὐτὸς εἴρηχεν εἰπὼν 
εἶναι δὲ μέχρι τοῦ μέσου τὴν χάϑεσιν: τὸ Ὁ} λοιπὸν τ ἄναν- 20 

90 τες ἤδη πάλιν εἶναι τὴν φοράν" ἀλλ᾽ ἴσως ἂν εἴη λέγων ὅτι εἰ ot ποτα- 

pot εἰς τὸ μέσον χαὶ εἰς τὸν Taptapov εἰσρέουσι, χαὶ οὐχ ἀεὶ διὰ τῶν 

αὐτῶν, ἀλλὰ πολλάχις διὰ τῶν ἐναντίων ἐξήεσαν, συμβήσετα! αὐτοὺς ΤΣ 

ρεύσαντας εἰς τὰ χοῖλα τῆς γῆς παλιν ἀπὸ τούτων εἰς ὑψηλότερα ῥεῖν, 

ὅπως περιελϑόντες ἔλθωσιν εἰς τὰ ἀντιχείμενα τῶν ἀφ᾽ ὧν ἀνέσχον’ οὕ- 

to on τως δ᾽ ἂν εἶεν πρὸς ἄναντές Ῥεῦντας, χαὶ ἔσται τὸ “ἄνω τῶν ποταμῶν ῥέ- 
) x \ ~ v ΄σ Ξ 

ovat πηταί᾽, ὃν ἀδύνατον: ἔτι d& χαὶ τοῦτο ἄτοπον" εἰ γὰρ τὸ αὐτὸ ὕδωρ 90 

ἀεὶ στρέφεται τε χαὶ ῥέον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπ᾽ αὐτὴν πάλιν χαταφέρεται, 
τὸ γινόμενόν τε χαὶ ὑόμενον ὕδωρ χαὶ τὸ πάλιν ἀτμιζόμενόν τε χαὶ ἀνα- 

»ρ v τ \ σ 5» ~ ΄ ΄ \ \ , ΠΣ εν τ πόδεν ἔσται; τοῦτο γὰρ ὅλον ἐξαιρεῖ ὁ λύγος χαὶ τὴν τοιαύ- 

80 τὴν γένεσίν τε τοῦ ὕδατος χαὶ ΠΕ τ ον ἣν ὃ λέγων ἀεὶ τὸ αὐτὸ σωζόμενον 
\ arene ee χαὶ τὸ ἀπορρέον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς πάλιν ἐπιρρεῖν ἐπ᾽ αὐτήν. 

1 ἢ - οἰς αὐτὸν (2) om. AWa χἂν Diels: χαὶ I 2 ἀπὸ τοῦ πρὸς A 

ὃ τὸ γὰρ --- μέσου] ἀφ᾽ οὗ AWa 4 τὸν om. ἃ 5 τοὺς δὲ --- ὕτη (6) om. A 

7 o& om. a εὐθὺς] ἑξῆς Aa: ἐξ ἧς W 8 τίϑησι om. AW 9 “τοῦ 

om. A 10 ets αὐτὸν A 11 post χινεῖται add. te AWa 15 ῥέουσιν] 

ῥεύσουσιν AW τοῦ ante χάτω om. A 14 ὑπ᾽ αὐτὴν a [0 τῶν] τοῦ Wa: 
om. A 16.17 ἐν τῇ παροιμίᾳ] ef. Eurip. Med. v. 410 Kirchhoff, v. etiam Ideler comm. 

in Meteorol. I p. 517 sq. 17 ὅπερ ἐστὶν --- ἀδύνατον (26) om. 1 18 εἴη] ἡ AW 

20 πάλιν] πᾶσιν Arist vule. ἴσως --- εἴη] εἴη ἂν ἃ εἰ om. W 25 τῶν om. a 

26 post δὲ add. φησὶ Aa 27 τρέφεταί te 1 pet αὐτὴν 1 28 ἀτμίζον a 

29 ὅλον om. AWa 31 ἀπὸ -- αὐτήν] πάλιν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπ᾽ αὐτὴν ἀπορρεῖν a 

post αὐτὴν add. μεγάλοι δὲ γίνονται τῶν ποταμῶν: ὅσοι φησὶ πόρρω ϑαλάσσης τὰς πηγὰς 

ἔχουσιν, οὗτοι μεγάλοι εἰσίν. οἱ γὰρ ὑψηλοτέραν ἔχοντες τὴν ϑέσιν ὡς εἰς χοιλοτέρους ἐμβάλ- 

λουσιν εἰς αὐτούς. ὑποτέμνοντες μὲν οὖν οἱ μεγάλοι ποταμοὶ τούτων τῶν εἰσρεόντων εἰς αὐτοὺς 

τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ θάλασσαν, μέγεϑος προσλαμιβάνουσιν a 
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ἔτι ἀνομολογούμενον τὸ λεγόμενον τοῖς φαινομένοις" πάντες γὰρ οἱ πο- 

ταμοί, ὅσοι μὴ μίγνυνται ἀλλήλοις, φαίνονται ἐχδιδόντες εἰς τὴν ϑάλασσαν 
χαὶ τελευτῶντες, εἰς ὃὲ τὴν γὴν οὐδείς. χαὶ γὰρ εἴ τινες εἰς γῆν 

ἀφανίζονται, πάλιν ἐχδιδόντες φαίνονται xat? ἄλλο μέρος τῆς γῆς χαὶ 

ῥέοντες ἕως τῆς ϑαλάσσης. μεγάλους ὃὲ λέγει τῶν ποταμῶν γίνε: 

σϑαι τοὺς μαχρὸν διάστημα ῥέοντας χαὶ μὴ πλησίον τῶν πηγῶν 
Y. ΓΞ ih ΄ \ v Na Al , ~ ς΄ > \ 

ἔχοντας τὴν ϑάλασσαν. χαὶ ἔτι διὰ χοίλης γῆς" Onodeyduevor γὰρ 
πολλῶν ῥεύματα ποταμῶν διά τε τὴν χοιλότητα εἰς ἣν ἐπιρρέουσιν ἐχ τῶν 

‘\ ¢ ΄ ἣν ΑΝ \ ~ Q7 > ~ , 
ὑψηλοτέρων χαὶ διὰ τὸ μῆχος πληϑύνονται. διὰ τοῦτο γάρ φησι τόν τε 
"Io \ \ Neta Pa ae ay ia ed ae \ § ΄ ΡΞ > age 

τρῶν χᾶι TOV ELAOV μεγιστοὺς εἰναι τῶν εἰς τὴν αλασσαν ἐχδιδόντων 

ποταμῶν, ὅτι διὰ χοίλων τε ῥέουσι τόπων, χαὶ πόρρω τὰς πηγὰς ἔχουσιν, 
ὃ 

Ξ- 

ny 
> La| ΄ > > ΄ 

ς μὴ εἶναι αὐτὰς IE PLEO OSs ἀλλὰ διὰ τὸ πολλοὺς αὐτοὺς δέχεσϑαι πο- 
Vv ~ 

αμοὺς οἰχείας πηγὰς ἔχοντας δοχεῖν τὰς THY ποταμῶν τούτων Ty, ἘΝ ὧν a ion ir ἶ iV 
ἐμβαλλόντων τινὸς εἰς αὐτοὺς ποταμῶν εἶναι, χαὶ διὰ τοῦτο Raadreotal 
τινας περὶ τῶν πηγῶν αὐτῶν χαὶ ἄλλους ἄλλας τ ταῦτα δὴ πάντα, 

ὅσα προξίρηχε, φανερὸν ὡς ἀδύνατα συμβαίνει, ἂν εἴη ὃ Taptapos ἀρχὴ 
τῶν ὑδάτων, ὡς ἐν τῷ Φαίδωνι εἴρηται. εἰ γὰρ χαὶ ἢ θάλασσα ἐχεῖϑεν 

ἔχει τὴν. ἀρχὴν ὁμοίως τοῖς ποταμοῖς, ἔδει wy τοὺς ποταμοὺς εἰς τὴν ὃά- 

λασσαν ἐμβάλλειν, ἀλλ᾽ ὁμοίως χαὶ τὴν ϑάλασσαν χαὶ τοὺς ποταμοὺς εἰς 

τὸν το τς ὅϑεν χαὶ τὸς ἀρχὰς δμοίως ἔχουσιν. 
Ὅτι μὲν οὖν ὕδατός τέ ἐστιν ὃ τόπος οὗτος. ὑπομιμνήσχει 

τῶν εἰρημένων: ὅτι γὰρ 6 τόπος, ἐν ᾧ ἢ ϑάλασσά ἐστιν, ὕδατός ἐστιν ἀλλ᾽ 

οὐ ϑαλάσσης, χαὶ διὰ τί τὸ μὲν πότιμον ὕδωρ ἐν τοῖς ποταμοῖς μόνοις 

σώζεται χαὶ ταῖς χρήναις, χαὶ εἴ τις τούτων ῥεόντων λίμνη που γίνεται 

πάλιν ἀπορρέουσα, τὸ δὲ ἁλμυρόν ἐστι τὸ ὑπομένον ἐν τῷ τοῦ ὕδατος οἷ- 
nei τόπῳ, χαὶ ὅτι πέρας χαὶ τελευτὴ μᾶλλον ὕδατός ἐστιν ἢ ϑάλασσα 
(εἰς γὰρ ταύτην οἱ ποταμοὶ ῥέοντες παύονται), ἀλλ᾽ οὐχ ἀρχὴ χαὶ πηγὰς 
οἰχείας ἔχουσα: ἀνάλογον γὰρ ἔχουσα ἢ ϑάλασσα πρὸς τὸ ὕδωρ ἐδείχϑη 

τῷ περιττώματι τῆς ἐν τοῖς ζῴοις τροφῆς, χαὶ μάλιστα τῆς ὑγρᾶς " τὸ γὰρ 

οὖρον περίττωμα ὃν τοῦ ποτοῦ ἁλμυρόν. 

2 μὴ om. Wa τὴν om. AWa 4 ἐκδιδόντες] ἀνα supra vers. 1 

5 ϑέοντες A λέγει post ποταμῶν coll. a 9 γάρ om. AWa 

om. AWa 13 δοχεῖ I τὰς om. a πηγὰς --- ποταμῶν (14) om. 

AWa 16 συμβαίνειν AWa ἂν εἴη I: ἦν ἂν εἰ ἦν AW et omisso ἂν a 

ΤΙ 
μὲν --- οὗτος om. A: εἶτα ἃ 27 παύονται] φαίνονται Αἱ ἀρχὰς 

29 

εἴρηχεν AWa 19 χαὶ τοὺς ποταμοὺς χαὶ τὴν ϑάλασσαν ἃ 21 

¢ AWa 

περισσεύματι 1 30 post οὖρον add. καὶ ἐπὶ τούτων AWa ποτίμου ἃ: πὸ 

μοῦ AW post ἁλμυρὸν add. τοσαῦτα εἰρήσϑω a 
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p.35604 Περὶ δὲ τῆς ἁλμυρότητος αὐτῆς λεχτέον. 

Περὶ δύο προβλημάτων τὴν πρόϑεσιν ποιεῖται, περί τε τῆς ἐν τῇ ϑα- 95r 

λασσῃ ἁλμυρότητος, πόϑεν ἐστί, χαὶ εἰ ἢ αὐτὴ ϑάλασσα ἀεὶ χατ᾿ ἀριϑμὸν 
, ἊΝ XX ? 3> elt ΄ 2 ? ox / , σ > <i 

μένει ἣ οὐδὲ xat? εἶδος ἀΐδιος μένει, ἀλλ΄ ἣν TE τις χρόνος OTE οὐχ ἣν 
Ν 

ϑάλασσα, χαὶ ἔσται τις πάλιν ὅτε οὐχ ἔσται, ἀλλὰ ὑπολείψει χαὶ φϑαρήσε- 
or 

Tat. xat aan) ve ποιεῖται τὸν λόγον περὶ τοῦ δευτέρου" ζητεῖ γὰρ πό- 2% 

τερον ἀΐδιος ἢ οὔ, καὶ εἰ ἀίδιος, πότερον xat’ εἶδος ἢ χατὰ τὸν ἀριϑμόν, 

ὡς ἣ Su XAT dud py σῴζεσϑαί te χαὶ μένειν. ὅσοι μὲν οὖν τὸν χόσ- 

μον γεγονέναι φασίν, οὗτοι χαὶ τῆς ϑαλάσσης oe ποιοῦσιν: ἅμα γὰρ 

10 τῷ χόσμῳ Ὅλο χαὶ ταύτην: ὥστε δῆλον ὅτι εἰ μὴ oe ὃ χόσμος 
5 τὰ 

ἀλλ᾽ ἀΐδιος εἴη, οὐδ᾽ ἂν τῆς ϑαλάσσης γένεσις εἴη. δέδειχε δ᾽ αὐτὸς ἐν 

τοῖς Περὶ οὐρανοῦ ὅτι ἀΐδιος ὃ κόσμος. τὸ δὲ μὴ σὺν τῷ χόσμῳ γί- 80 
“" 

νεσϑαί te χαὶ φϑείρεσϑαι λέγειν thy ϑάλασσαν, ἀλλὰ φϑορὰν αὐτῆς ὕπο- 

τίθεσϑαι x20 αὑτὴν σωζομένου τοῦ χόσμου ἄτοπον, ὡς Δημόχριτος οἴεται. 

15 οὗτος γὰρ ἡγεῖται ἀεὶ αὐτὴν ἐλάττω γινομένην διὰ τὰς ἀποχρίσεις τε χαὶ ἀνα- 

ϑυμιάσεις τέλος ποτὲ ἀναλωϑήσεσϑαι χαὶ Ξηραν υ σεσύον, τὸν δὴ οὕτως 

ὑπολαμβάνοντα γίνεσϑαί φησι μηδὲν διαφέρον λέγειν τῶν Αἰσωπείων μύ- 

ϑων. χαὶ γὰρ ὃ Αἴσωπος τὸν πορϑμέα δεδιττόμενος ὡς οὐχ ἀεὶ τὸ ἔργον 

ἕξοντα, μυϑολογεῖ ὡς πολλῆς οὔσης τῆς ϑαλάσσης καὶ πάσῃ τῇ τῇ TEPLXE- 

20 χυμένης 7 οὐδεν ἀναρροφήσασα τὸ μὲν πρῶτον ἀπανάλωσεν αὐτῆς το- 3 

σοῦτον, ὡς τὰ ὄρη τῆς γῆς φανερὰ new τὸ ὃὲ δεύτερον τὰς eels 

τὸ δὲ τρίτον ῥοφήσασα παντελῶς thy γῆν ξηρὰν ποιήσει. ἀλλ᾽ ἐχείνῳ μὲν 

ἥρμοζεν ὀργιο το πρὸς τὸν πορϑμέα διὰ τοῦ τοιούτου μύϑου αὐτὸν ape 

ἧττον ὃὲ πρέπει τοῖς τὴν ἀλήθειαν ζητοῦσι μύϑους λέγειν: ὅτι γὰρ ψεῦ- 

25 Gos χαὶ ποθ τς: τὸ λεγόμενον, ἑξῆς λέγει. δι᾿ ἣν γὰρ αἰτίαν τὸ πρῶτον 40 

ἀνάγοντος τοῦ ἡλίου τὰς ἀναϑυμιάσεις ἔμεινεν ἢ ϑάλασσα καὶ οὐχ ἀνη- 

λώϑη, εἴτε διὰ βάρος, ὡς ἡμεῖς τε εἰρήχαμεν χαί τινες χαὶ τῶν ἀρχαίων 

ἔγουσιν (oe Tap ὙΠ τ τὸ συνιδεῖν ὅτι αὕτη τοῦ ὑπομένειν τὴν ϑάλασσαν 

ἢ αἰτία) εἴτε χαὶ δι’ ἄλλο τι ὑπέμεινε, δι᾿ αὐτὸ τοῦτο avayxatoy ὑπομέ- 

80 νεῖν αὐτὴν χαὶ ἐν τῷ μετὰ ταῦτα χρόνῳ χαὶ μὴ ἀνάγεσϑαι. εἰ μὲν γὰρ 

τὸ ἀναχϑὲν ὑπὸ τοῦ ἡλίου μὴ συστὰν πάλιν χατεφέρετο, ἠδύνατο ἀεί τι- 

νος ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης ἀναφερομένου τὸ τελευταῖον ἀναχϑῆναι πᾶσα" εἰ δ᾽ 4ὅ 

ἀεὶ τὸ ἀνενεχϑὲν καταφέρεται πάλιν, χαὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ παντὸς ὕδατ 

στ pas τοὶ τι, ον; ἔστ᾽ ἂν τοῦτο γίνηται (ἔσται δὲ τοῦτο, ἔστ᾽ ἂν 

4 Lays AW 6. 7 πότερον ex πρότερον corr. 1? 7 ob ἀίδιος] οὐχ ἀίδιος 

χαὶ 1 8 ἡἣ αὐτὴ] αὐτὴν 1 10 γίνοιτο 1 11 ἀίδιον a 11. 12 ἐν τοῖς 

Περὶ οὐρανοῦ] A 10--- 12 14 χατ᾿ αὐτὴν I 16 χαὶ ξηρανϑήσεσϑαι om. 

AWa 17 διαφέρειν 1 λέγειν om. 1 20 ἐπανάλωσεν la 21 γίνεσθαι 

AW 23 tod om. la 24 post yap add. φησὶ A 26 ἔμεινεν] μένει AWa 

29 ὑπέμενε 1 διὰ τὸ αὐτὸ AWa 33 ἀναχϑὲν AWa 34 ἀναφέ- 

petat] etat in. lac. om. A! τι om. 1 γίνεται AWa post δὲ add. 

av AW 
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ὃ χόσμος ἢ) τὸ μὲν τοιοῦτον ὅποῖον xal πρῶτον ἄνην vey ἀεὶ ἀναφέρε- 

σϑαι, τὸ δ᾽ ὅμοιον τῷ τὴν ἀρχὴν ὑπολειφϑέντι ἀεὶ ὑπολείπεσϑαι. πρὸ 
γὰρ τοῦ τὸ ὑπολειπόμενον ἀναξηρανθϑῆναι φϑάνει τὸ πρῶτον ἀνενεχϑὲν 

χαταφέρεσϑαι χαὶ μΐγχνυυσϑαι τῷ ὑπολειφϑέντι χαὶ χορηγεῖν τῇ ἀναφορᾷ. 50 
5 εἰ μὲν οὖν τὸν ἥλιον παύσει τις τῆς φορᾶς φϑείρας, οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἄν 

τι ἀνάγοιτο ἔτι, εἴ γε παρὰ τούτου χαὶ τῆς τούτου διὰ τὴν ποιὰν χίνησιν 
σχέσεως πρὸς τὰ περίγεια af τε ἀναϑυμιάσεις χαὶ at τοῦ ὑγροῦ ἀναφοραί" 
μηδενὸς δὲ ἀναφερομένου οὐδ᾽ ἂν ξηραίνοιτο ἢ ϑάλασσα. tod ξηραίνοντος 
οὐχ ὄντος" εἰ δὲ τηρήσει τὴν περιφοράν, ἀεὶ τὰ αὐτὰ ἔσται: πλησιάζων 98» 

oe 10 μὲν γὰρ ὃ ἥλιος τῇ γῇ ἀεὶ ax’ αὐτῆς τὸ πότιμον ἀνάξει, χαταλείψει δὲ 

τὸ βαρύ τε χαὶ ἁλμυρόν, ἀποχωρῶν δὲ πορρωτέρω ἀπ᾿ αὐτῆς ἀφήσει 

πάλιν τὸ ἀνενεχϑέν. ταύτην δέ φησι τὴν δόξαν περὶ τῆς θαλάσσης λαβεῖν 

τοὺς οὕτως λέγοντας διὰ τὸ πολλοὺς τόπους φαίνεσϑαι νῦν ξηροτέρους γε- 

γονότας, οἱ πρότερον οὐχ ἦσαν τοιοῦτοι. τούτου δ᾽ ἣ αἰτία προείρηται, 5 
15 ὅτι γινομένων τινῶν χατά τινας χρόνους χατὰ μέρη τῆς {7s ὑπερβολῶν 

ὅδατος χαὶ ἐπιλαμβανόντων πολλὰ χαὶ τῶν πρότερον ξηρῶν, χατ᾽ ὀλίγον 
ταῦτα πάλιν εἰς τὸ ἀρχαῖον ἐπάνεισι διατιιζόμενα" ὁμοίως χαὶ εἰ χαῦμα πλεῖον 

διὰ epi τινὸς γινόμενον ἔν τισι μέρεσιν ἐξήρανέ τινα τῆς τς ἃ πάλιν 

χαὶ αὐτὰ προϊόντος τοῦ χρόνου ἔνυδρα γίνεται. οὐ γὰρ εἰ τὰ μόρια τοῦ 

90 παντὸς γίνεταί τε χαὶ πάλιν φϑείρεται, διὰ τοῦτο χαὶ τὸ ὅλον: οὐ γὰρ 

πᾶντα τὰ μέρη τοῦ παντὸς τοιαῦτα, ἀλλὰ τὰ περίγεια ἀναχυχλεῖται μετα- 

βάλλοντα εἰς ἄλληλα παρὰ τὴν τῶν ϑείων σωμάτων διὰ τὴν χίνησιν 10 

ποιὰν σχέσιν πρὸς αὐτά, ὡς κατὰ μὲν τὸ εἶδος ἄφϑαρτα χαὶ ταῦτα μένειν, 

χατὰ δὲ τὸν ἀριθμὸν ὑπαλλάσσεσϑαι χαὶ ἄλλοτε ἄλλα γίνεσθαι. δείξας δὲ 

95 ὅτι ὡς ἂν 6 χόσμος ἔχῃ, τῶν μορίων ἕκαστον αὐτοῦ ἕξει, εἰ μὲν ἐχεῖνος a 

φϑαρτός, χαὶ ταῦτα, εἰ δὲ ἐχεῖνος ἄφϑαρτος, καὶ τοῦ χόσμου τὰ 

nav ἀριϑυὸν ἄφϑαρτα μόρια μένει, τὰ ὃ Uy χατ᾽ ee eve 

οἷόν τε τοιαῦτα. ἀλλὰ nat εἶδός Ye ἀνάγχη μένειν, δείξας δὲ χαὶ τὴν Δη- 

woxptton δόξαν ἐπιπόλαιον τὴν περὶ τῆς ϑαλάσσης ὥς ποτε ea ο- 15 
‘ 

5 

Q 30 τς διὰ τὸ ἀεί τι ἀπ᾿ αὐτῆς ἀνάγεσϑαι, διὰ τὰ πρὸς Δημόχριτον εἰρη- 

Ww 

΄ > 

ει ατ 

ὑένα ἐπήνεγχε τὸ ἀλλὰ περὶ PEMA, τούτων thet τῆς ἀξίας ἐνδιατέ- 

τριφεν ὃ λόγος, ὡς οὐχ ὄντων τῶν λεγομένων περὶ τούτων ὕπ᾽ αὐτοῦ 

τοσαύτης ἀντιλογίας ἀξίων. 

1 τὸ μὲν om. AWa τὸ πρῶτον Wa: πρότερον A ἀνηνέχϑαι [Wa 

2 ὑποληφϑέντι ΑἹ 3 τοῦ τὸ] τοῦτο I post πρῶτον add. μὴ 1 5 φϑίρας ΑἹ 

6 εἴτε παρὰ A τούτου χαὶ om. AWa 7 τοῦ ὑγροῦ αἱ coll. I 9. ταῦτα 

ἔσται ἃ 11 δὲ] τὲ AW ax om. AWa 16 χαὶ τῶν -- πάλιν (17) om. 

AWa 17 post ὁμοίως add. δὲ a καὶ εἰ] χἂν I 18 οὐ 19 χρόνον ἃ 

18 ἃ om. | 19 τοῦ ante χρόνου om. AWa εἰ om. AWa 20 Sta τοῦτο] 

διότι AWa 21 dvaxvehet te AWa 21.22 χαὶ μεταβάλλοντα A 22 διὰ 

τὴν om. 1 25 ὡς ἂν om. 1 post ἔχῃ ΕΝ zat AWa αὑτοῦ ἕχαστον AWa 

20 χαὶ τὰ τοῦ AWa χαὶ τὰ μὲν coll. AWa 27 οὐ χατ᾽ ἀριϑμὸν AWa 

ἄφϑαρτα -- μένει οἴη. AWa εἰ χαὶ μὴ AWa 27. 28 μένειν οἷόν τε post 

Υ prius ἀριϑμιὸν (27) coll. AWa 28 τοιαῦτα om. AWa 31 ἐπήνειχε | 
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~ 
“ξς δὲ {τ᾿ a \ X σ ῃ A x X pce aN Fr ~ 

ἧς δὲ μέτεισιν ἐπὶ τὸ ἕτερον πρόβλημα τὸ τῆς ἁλμυρότητος τῆς 

ϑαλάσσης, καὶ λέγει τοῖς μὲν γεννῶσι τὴν ϑάλασσαν ὡς οὐ πρότερον οὖ- 
σαν ἀδύνατον εἶναι τὸ ἁλμυρὰν αὐτὴν ποιεῖν. εἴτε γὰρ παντὸς τοῦ ὑγροῦ wos yp90, 

- ~ σῷ ~ 4 Ὑ 

τουτέστι τοῦ ὕδατος περὶ τὴν γῆν πρότερον ὄντος, ὥς φασιν, ἀναχϑέντος 
~ 5 

5 ὑπὸ τοῦ ἡλίου τοῦ γλυχέος ἀπ᾽ αὐτοῦ, τὸ ὑπολειφϑὲν ἐγένετο ϑάλασσα te 40 

χαὶ ἁλμυρόν, εἴτε διὰ τὸ ἐνυπάρχειν τοσοῦτόν τε χαὶ τοιοῦτον χυμὸν ἐν 

τῷ ὅλῳ ὕδατι χαὶ γλυχεῖ τῷ συμμιχϑῆναί τινα γῆν αὐτῷ τοιαύτην ἥ τοῦ 

τοιούτου ἐν αὐτῷ χυμοῦ αἰτία, οὐδὲν ἧττον χατελϑόντος πάλιν ἐχείνου 

τοῦ τὴν ἀρχὴν ἐξατμισϑέντος ὕδατος χαὶ ὑσϑέντος, δι᾿ ὃ πρότερον ἀνενεχ- 

10 ϑὲν ἁλμυρὰ ἐγένετο, ἔδει Ὑλυχεῖαν αὐτὴν γίνεσθαι. εἰ γὰρ τὸ πρῶτον 

ὄντος τούτου ἐν τῇ ϑαλάσσῃ οὐχ ἦν ἁλμυρὸν τὸ ὕδωρ, οὐδ᾽ ὅταν πάλιν 

ἐν αὐτῇ γένηται, ἔτι ἁλμυρὰ ἂν ety: ἴσον γὰρ ὅσον ἀνηνέχϑη χάτεισι 

πάλιν, ὡς προξίρηται" εἰ δὲ ἐξ ἀρχῆς ual πρὸ τοῦ ἀναχϑῆναί τι ἀπ᾽ αὐὖ- 4ὅ 

τῆς ἦν ἁλμυρά, δεῖ λέγειν τὴν αἰτίαν, δι’ ἣν an’ ἀρχῆς τοιοῦτον τὸ τῆς 

15 ϑαλάσσης ὕδωρ. ἔτι δὲ εἰ ἁλμυροῦ τοῦ παντὸς ὕδατος ὄντος τὴν ἀρχὴν 

ἀνηνέχϑη τι ἀπ᾽ αὐτοῦ ἁλμυρόν, διὰ τί οὐ χαὶ νῦν τοῦτο γίνεται; ὅτι 
γὰρ μὴ τοιοῦτο τὸ ἀναγόμενον, δῆλον ἐχ τοῦ τὸ ὑόμενον πότιωον ἀλλὰ μὴ 

ἁλμυρὸν εἶναι" τοῦτο δ᾽ ἦν τὸ ἀνενεχϑέν. εἰπὼν ὃὲ ὅτι τοῖς γεννῶσι 50 
τὴν ϑάλασσαν οὐ ῥαδία ἢ περὶ τῆς ἁλμυρότητος αὐτῆς ἀπόδοσις τῆς αἱ- 

90 τίας, ὅτι μηδὲ of λέγοντες παρὰ τῆς γῆς πὶ τῇ ϑαλάσσῃ τὸν τοι- 

odtov χυμὸν ὑγιῶς λέγουσι λέγει. φασὶ μὲν γὰρ τ εὐ πολλοὺς χυ- 

υοὺς χαὶ δὴ καὶ τὸν ἁλμυρόν: τοὺς δὲ ποταμοὺς τοὺς διὰ τῆς τοιαύτης 
ῥέοντας χαὶ τῆς ποιότητος αὐτῆς μεταλαμβάνοντας ἐμβάλλοντας εἰς τὴν ϑάλασ- 

σαν ἁλμυρὰν αὐτὴν ποιεῖν. ἄτοπον δὲ τὸ αὐτοὺς τοὺς ποταυοὺς μὴ ἀντι 90: 
MA 

25 Ghuvpods Ἰίνεσϑαι. πῶς γὰρ οἷόν te ἐν μὲν τοσούτῳ πλήϑει ὕδατος ἐπί- 
δήηλον ἔτι τς τὴν ὑπὸ τῶν ποταμῶν τούτων χαταφερομένην ποιότητα, 
ς ~ 5 \ , ἈΝ ὯΝ ~ ~ on 5) , μὴ A ‘ 

τ: πᾶν αὐτὸ μεταβάλλειν, τὸ δὲ τοῦ ποταμοῦ ὕδωρ ὀλίγον ὃν μὴ πολὺ 

πρότερον αὐτὸ γίνεσϑαι τοιοῦτον; ἀπὸ τούτων γάρ. χαὶ εἰ ἢ ϑάλασσα οὐ- 

devi ἄλλῳ ἣ τῷ ἁλμυρὰ εἶναι τοῦ τῶν ποταμῶν ὕδατος διαφέρει, εἰ πρὸ 5 

80 αὐτῆς of ποταμοὶ τοῦτο ἔχοιεν, οὐκέτ᾽ ἂν αὐτῶν διέφερεν, εἴ γε ἢ ϑά- 
λασσά ἐστιν ἠϑροισμένον τὸ ἐχείνων ὕδωρ. γελοῖον δέ φησιν εἶναι χαὶ τὸ 

ἡγεῖσϑαι τὴν αἰτίαν ἀποδεδωχέναι τῆς ἁλμυρότητος τῆς θαλάσσης τοὺς εἰ- 
΄ Ὡς ΡΣ ταν ee oa \ Q. ς Ἢ > ~ re Ἢ > 

πόντας ἱδρῶτα τῆς γῆς εἶναι thy ϑάλασσαν, ὡς ᾿μπεδοχλῆς λέγει" οὐ- 

δὲν γὰρ σαφὲς τοῦτο εἰπὼν λέγει. πρὸς μὲν γὰρ ποίησιν ἴσως ἱχανὸν τὸ 

1 δὲ om. ἃ τὸ τῆς] τὸ περὶ τῆς AW: τῷ περὶ τῆς a 0 εἴτε om. AIW | | H peed 
CH ὴ Δ τοῦ om. | 8 αἰτία χυυοῦ I 10 εἰ γὰρ --- προείρηται (13)] 

5 Qa} - Mie \ >. . ck Σ ty 5 ) 1> Q , τ τὴν ϑάλασσαν χαὶ ἁλμυρὰν διὰ τὴν τοῦ ἐπιπολάζοντος γλυκέος εἰς ἀτμίδα μεταβολήν. ᾧ 

ἐχρήσατο πρότερον ὡς ὑπό τινων λεγομένῳ AWa 13. 14 ἐξ αὐτῆς A 14 δεῖ] 

ἔδει AWa 15 ὄντος ὕδατος AWa 16 post ἁλμυρόν add. τῷ τὸ πᾶν εἶναι 

τοιοῦτον AWa post γίνεται add. οὐδὲ ἔστι τὸ ἀναφερόμενον ἁλμυρόν ΑΝ ἃ 18 ὅτι 

om. I 19 τῆς post περὶ om. AW 20 τῆς ϑαλάττης A 22 διὰ τῆς τοιαύτης] 

δι᾿ αὐτῆς Α ἃ 24 πρώτους AWa 26 ἔτι om. AWa 27 πᾶν αὐτὸν A 

28 τοιοῦτον om. AWa nat yap εἰ AWa post γάρ fort. addendum ἐστιν 

30 διέφυσεν I 33. 34 οὐδὲ AWa 34 σαφῶς τοῦτο ὁ εἰπὼν a ἱχανῶς ἃ 
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ow ~ ~ ~ 

οὕτως εἰπεῖν ποιητιχὸν γὰρ τὸ χρῆσϑαι μεταφοραῖς. οὐὸ 
la ΄ Ἀ a» ~ ~ ~ ΄ , 3 \ τις πᾶλιν τὸν ἱὸρῶτα τὸν τοῦ σώματος τῶν ζῴων ϑάλασσαν, τί ποτ᾽ ἐστὶν 10 

[Ὁ (η΄ 
» ἣν. 

oO 
o 

“.:. 

ἢ ° 

nae Ὑ ε ~ ε a ὃ ἱδρὼς εἴρηχεν ὁμοίᾳ χεχρημένος μεταφορᾷ. ὡς γὰρ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης 
ἄδηλος ἢ ποιότης ἣ τοιαύτη, οὕτως χαὶ ἐπὶ τοῦ ἱδρῶτος ἄδηλον, διὰ 

5 ποίαν αἰτίαν γλυχέος ὄντος τοῦ πόματος ἁλμυρὸς γίνεται ὃ ἱδρώς: πότερ 

ἀπελϑόντος τινὸς χαὶ ἐναναλωϑέντος μόνον ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ σῶμα, οἷον 

τοῦ γλυχυτάτου, ἣ συμμιχϑέντος χυμοῦ τινος αὐτῷ ἀπὸ τοῦ σώματος, χα- 

ϑάπερ τοῖς διὰ τέφρας ἠϑουμένοις ὕδασιν. ἢ δι’ ἄμφω. ταὐτὸν δὲ αἴτιόν 
φησιν ὃ ἐπὶ τοῦ ἱδρῶτος, τοῦτο χαὶ ἐπὶ τοῦ εἰς τὴν χύστιν ἀϑροιζομένου 15 

10 περιττώματος εἶναι" χαὶ γὰρ ἐπὶ τούτου αὐτὸ πιχρόν τε χαὶ ἁλμυρὸν τἱ- 

νεται γλυχέος ὄντος τοῦ πινομένου. 

p.357b1 Et δὴ ὥσπερ τὸ διὰ τῆς κονίας ἠϑούμενον ὕδωρ τ(- 

νεται πιχρόν. 

Νῦν δείχνυσιν ὅτι μηδὲ χαλῶς εἴρηται ἱδρὼς εἶναι τῆς γῆς ἢ ϑάλασσα, 30 

15 μηδὲ οὕτως γίνεται ὡς τὸ διὰ τῆς τέφρας ἠϑούμενον ὕδωρ, ὡς εἶπεν Ep- 
> \ ς 

πεδοχλῆς. εἰ γὰρ οὕτως, φησί, γίνεται 6 τε ἱδρὼς ἁλυυρὸς χαὶ τὸ ἐν τῇ 

χύστει γινόμενον περίττωμα τοῦ ὑγροῦ πιχρὸν χαὶ τὸ τῆς ϑαλάττης ὕδωρ 

ἁλμυρόν, ὡς καὶ τὸ διὰ τῆς τέφρας ἠϑούμενον ὕδωρ γίνεται πιχρὸν ἐχ γλυ- 
χέος, ὥσπερ λέγουσι, τῷ μὲν οὔρῳ συγχαταφερομένης τε χαὶ συνεχχρινο- 

20 μένης δυνάμεως τοιαύτης, οἷα χαὶ φαίνεται ὑφισταμένη ἐν τοῖς ἀγγείοις 
Co vw 2} ΤᾺ cf. , ~ Vera ~ 4 2 ~ ~ or ἐν οἷς ἄν τις οὐρήσῃ ἁλμυρίς, τῷ δὲ ἱδρῶτι συνεχχρινομένης ἐχ τῶν σαρχῶν, 35 

οἷον χαταπλύνοντος τὴν τοιαύτην δύναμιν χαὶ τὸν χυμὸν τὸν τοιοῦτον ἐχ τοῦ 
» οι Lf a) ~ ΄ ~ Q~ . \ 2 Mead FO ἢ τὼ δ. 

σώματος τοῦ ἐξιόντος [διὰ τοῦ] ὑγροῦ, δῆλον ὡς χαὶ ἐν τῇ ϑαλάττῃ τῆς Gh- 
, Vv ν x > ~~ ~ ὦ ~ ¢ ~ > 

μυρότητος αἴτιον εἴη dv τὸ ἐχ τῆς γῆς συγχαταμεμιγμένον τῷ ὑγρῷ. ἐν 

25 wey οὖν τῷ σώματι γίνεται τὸ τοιοῦτον ἐν τῇ τῆς τροφῆς ὑποστάσει διὰ 

τὴν ἀπεψίαν: ἐν δὲ τῇ γῇ τίνα ΤΌ ΤΟΣ ἐνυπάρχει τὸ τοιοῦτον, ὃ τῷ ὕδατι 

μιγνύμενον τῆς ἁλμυρότητος αἴτιον αὐτῷ γίνεται, λεχτέον. οὐχ ὡς γινο- 40 
, Χ [4 4 > ? c va Ἔ , \ oy \ \ , 

μένου δὲ οὕτω πως λέγει, ἀλλ᾽ ὡς ἐχείνων μηχέτι τὸ πῶς χαὶ τὸ πόϑεν 

τοῦτο γίνεται εἰρηχότων τε χαὶ ἐζητηχότων. ὅλως δὲ πῶς οἷόν τε τοσοῦ- 
80 tov πλῆϑος ὕδατος ξηραινομένης χαὶ ϑερμαινομένης αὐτῆς ἐχχριϑῆναι; τοι- 

~ MS ΄ o> , ~ \ \ / pets > ~ Qi se = a 

odtov γὰρ ὁ ἱδρώς. δεῖ γὰρ πολλοστὸν μέρος αὐτὸ εἶναι τοῦ λειφϑέντος 

ἐν τῇ γῇ᾽ ἐλάττων γὰρ ὃ ἱδρὼς χαὶ τὸ οὖρον τοῦ προσφερομένου ποτοῦ 
χαὶ τοῦ ἐνυπάρχοντος ἐν τῷ ζῴῳ ὑγροῦ. ἔτι διὰ τί οὐχὶ χαὶ νῦν, ὅταν 

ξηραινομένη τε χαὶ ϑερμαινομένη ἣ γῆ τύχῃ; εἴτε πλείων οὖσα εἴτε ἐλάτ- 

1 μεταφορᾶς Wa 2 τὸν post ἱδρῶτα om. ἃ 3 post χεχρημένος add. τῇ ἃ 
5 πρότερον A} 6 συναναλωϑέντος AWa 7 αὐτῷ] αὐτοῦ 1: αὐτοῖς AW 

11 περίττωμα γινόμενον coll. 1 18 ὕδωρ om. AWa 20 ἐν τοῖς ἀγγείοις ὑφιστα- 

μένοις 1 23 διὰ τοῦ ὑγροῦ AWa: om. I: delevi διὰ τοῦ 25 οὖν om. A τρυφῆς 

ἀποστάσει A 20 ὑπάρχει AWa τὸ om. | 27 post ὡς add. οὐ AWa 

27. 28 γινόμενον AWa 28 πως] περ a 29 γίνεται τοῦτο Wa: γίνεται om. A 

ὅλως] ὅϑεν a 80 ἐχχριϑεῖναι ἃ 31 αὐτὸ μέρος AWa τῷ ἃ 

ληφϑέντος ΑἹ 

συ Comment. in Arist. 11 2. Alex. in Meteora. 
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δῶ, \ δον , Cc \ ς , \ (A gets ἣν > \ των ἰδίει, χαὶ ἰδίει πιχρόν; ἣ γὰρ ὑγρότης χαὶ ὃ ἱδρὼς πιχρόν. εἰ γὰρ 

χαὶ τότε ἐγένετο ἱδρώς τις τῆς γῆς πιχρός τε χαὶ ἁλμυρός, ἔδει χαὶ νῦν 
yivecdar. οὐ φαίνεται 6& τοῦτο περὶ αὐτὴν συμβαῖνον, ἀλλὰ ξηρὰ μὲν 

laa 

on 

> > > > ς - - Ld οὖσα ὑγραίνεται, ξηραινομένη ὃὲ οὐδένα ἀνίησιν ἱδρῶτα. πῶς οὖν οἷόν. τε 
περὶ τὴν πρώτην γένεσιν τῆς ϑαλάττης ὑγρὰν οὖσαν τὴν γῆν ξηραινο- σι 

\ , ς ~ oe ~ ἐπ ΄, C , D7 ~ δ x v 

μένην ὑπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ ἡλίου Depuotytos ἰδίειν; μᾶλλον γὰρ εὔλογον 
Ἁ , , i ΄ A 4 ἣν >) , ~ , 

τὴν ϑάλασσαν γίνεσϑαι τοιαύτην, ὡς χαὶ λέγουσί τινες. ἀπελϑόντος «τοῦ πλεί- 
\ ΄ eh AN ~ FS \ ΄ \ \ [4 x 

στοῦ χαὶ γλυχέος ἀπὸ τοῦ ὕδατος χαὶ μετεωρισϑέντος διὰ τὸν ἥλιον, τὸ 50 

ὑπολειφϑὲν διὰ βαρύτητα γεῶδες ὄν, τοῦτο. γὰρ εἶναι ἁλμυρόν τε χαὶ 
10 ϑάλασσαν: ὑγρὰν δὲ οὖσαν τὴν γῆν ἰδίειν ἀδύνατον. τὰ μὲν οὖν λεγό- 

~ ΄ , Ὑ > ΄ ΄ X is 

μενα τῆς ἁλμυρότητος αἴτια διαφεύγειν φαίνεται tov λόγον; 
v 5 τω " 

τουτέστι τὸ εὔλογον" φαίνεται γὰρ οὐχ ἀληϑῆ ὄντα. | 
Ἡμεῖς δέ, φησί, λέγομεν περὶ τῆς ἁλμυρότητος αὐτῆς τὴν αὐτὴν 90.) 

ἀρχὴν τῶν λεγομένων λαβόντες ἢ χαὶ πρότερον ἐπὶ τῶν ἤδη δεδειγμένων 
15 χεχρήμεϑα. ἔστι δὲ αὕτη τὸ διπλῆν γίνεσϑαι τὴν éx τῆς γῆς γινομένην 10 

ἀναθυμίασιν διὰ τὴν ϑερμότητα τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου: αὕτη γὰρ αἰτία πᾶν- 

των τῶν τοιούτων. πρῶτον δέ φησιν ἀναγχαῖον εἶναι προαπορῇσαί τε χαὶ 

ἐπισχέψασϑαι, πότερον χαὶ ἢ ϑάλασσα, ἐπεὶ χεῖται διαμένειν ἀεί, πότερον 

ὄντως ἀεὶ διαμένει, ὡς τὰ αὐτὰ xaT ἀριϑμὸν φυλάσσειν μόρια, ὥσπερ χαὶ 

20 τῶν ϑείων ἕχαστον, ἢ τῷ μὲν εἴδει τῶν αὐτῶν ἐστι μορίων χαὶ τῷ ποσῷ; 
5 [4 9. \ ~ 5 ~ > \ , \ i oh Ὁ 5 Ἂ Ἁ Ἂν 

οὐχέτι ὃὲ χαὶ τῷ ἀριϑμῷ, ἀλλὰ μεταβάλλει τὰ μόρια αὐτῆς, χαὶ τὰ μὲν 
ἐς v Si > «ἢ OQ” σ dN \ \ , aS - φϑείρεται, ἄλλα ὃὲ ἐπιγίνεται, χαϑάπερ ὅ τε ἀὴρ χαὶ τὸ πότιμον ὕδωρ 15 

χαὶ τὸ TOP? χαὶ γὰρ ταῦτα zat ἀριϑμὸν οὐ τὰ αὐτὰ σώζεται, ἀλλὰ χατὰ 
υὲν τὸ εἶδός ἐστιν ἀΐδια, οὐχέτι δὲ χαὶ χατὰ τὸν ἀριϑμόν, ὡς εἴρηται χαὶ 

\ 5 f c ~ ἊΣ \ \ \ c ΄ 5 ~ ς > i? \ > ee, 25 πρὸ Ohtyou. ἡγεῖται 6& χαὶ τὸ ποσὸν Exdotov αὐτῶν ὡς ἐπίπαν τὸ αὐτὸ 
μένειν, ὡς διὰ τῶν ἑξῆς ἔτι μᾶλλον δηλοῖ, ὥσπερ ἔχει ἐπί τε τῶν ῥεόν- 

των ὑδάτων χαὶ τοῦ τῆς φλογὸς ῥεύματος: τούτων γὰρ ἀεὶ τὸ χατ᾽ ἀρι- 
( \ »» \ 4 4 yA \ >a 4 > \ ΄ ~ Lf thuov ἄλλο χαὶ ἄλλο. εὔλογον δὴ τὸν αὐτὸν λόγον ἐπὶ πάντων τῶν τοιού- 

των εἶναι, τουτέστι τῶν γενητῶν, τὸ χατὰ τὸ εἶδος αὐτὰ μένειν τὰ αὐτά, 

80 μηχέτι δὲ χαὶ χατ᾽ ἀριϑμόν, εἶναι δὲ ἐν αὐτοῖς διαφορὰν τὴν χατὰ τὴν 20 
‘ 

Ἂν Ὁ Ἂ 

& én 

ΐ 

\ \ ταχυτῆτα μόνον χαὶ βραδυτῆτα τῆς μεταβολῆς. τὰ μὲν yap οὐδ 

αἱ χαι- 5 ἡ sf , \ By 28h) ? > \ 4 ΄ ¢ ἢ \ 
ὀλίγον ypovoy τὰ αὐτὰ zat ἀριϑμὸν μένει, ὡς οἱ ποταμοί τε χαὶ 

1 χαὶ εἰ ἰδίει AW ἡ γὰρ ---πιχρόν om. AWa 2 post ἐγένετο add. 6 AW 

ὃ συμβαίνειν W 4 ξηραινομένης Α 5 τὴν γῆν om. AWa 6 ὑπὸ τῆς ἀπὸ] 

δὲ ἀπὸ τῆς AWa 7 post γίνεσθαι add. ἂν 1 9 ὑποληφϑὲν a yap 

om. a 10 ἰδίαν a τὰ μὲν οὖν --- λόγον (11) om. A 11 αἰτία ἃ 

διαφανεῖν ἃ 12 ἄλογον a φαίνεται -- ὄντα om. a 13 δέ om. ἃ 

λέγωμεν Aa αὐτὴν om. AWa 14 λαμβάνοντες AW 15 γινομένην 

ante éx exh. AWa 18 πρότερον χαὶ Ala ἐπεὶ χεῖται] ὑπόκειται a post 

διαμένειν add. αὐτὴν a motepov-—aet (19) om. AWa 19 post ἀριϑμὸν add. 

ἀεὶ AWa 20 ἐστι --- ποσῷ om. 1 21 οὐχέτι] οὐχὶ I post μεταβάλλει 

add. καὶ I 23 χαὶ γὰρ --- τὰ αὐτὰ] οὐ γὰρ del κατ᾽ ἀριϑμιὸν ταῦτα AWa 

ταῦτα scripsi: τὰ αὐτὰ I 24 χαὶ ante χατὰ et post εἴρηται om. AWa 26 ἔχοι I 
27 ὑδάτων om. I 90 τὴν post κατὰ om. a 32 οἱ ποταμοί te καὶ om. AWa 
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, ΄ [4 , Ἂ »" ~ / μεναι φλόγες, τὰ δὲ μένει μὲν ἐπ᾽ ὀλίγον χρόνον χαὶ οὐχ ἐν τῷ γίνεσϑαι 
- ‘ 

\ ΗΝ Wis > \ ει σ cre “ap ene Me , \ ~ TO εἶναι ἔχει, οὐ μὴν ἀεὶ μένει ὥστε ἀμετάβλητα εἶναι. πάντων γὰρ τῶν 
\ ~ ΄ ve ~ , > , περὶ γῆν (τούτων γὰρ πάντων λέγει ody ἁπλῶς πάντων, ἀλλὰ τούτων 

΄ a Ὗ Ἁ [2 € ~ 4 ἣν ~ ‘ πάντων ὧν ἀρχὴ 7 ἀναϑυμίασις ἣ ax Vis), πάντων μέντοι τῶν χατὰ 
΄ 4 \ 4 \ 5 φύσιν γινομένων te xat φϑειρομένων τεταγμένην εἶναι τήν τε γένεσιν χαὶ 5 

τὴν φϑοράν. σημειωτέον δὲ πάλιν ὅτι τάξιν τινὰ χαὶ ἐν τοῖς ἐν γενέσει 
~ ν᾿ > isd ΄ Wa ~ ΄ 

χαὶ φϑορᾷ οὖσιν εἶναι λέγει, ἥτις τάξις παρὰ τὰ ἄστρα αὐτοῖς τῆς τοιαύ- 

τῆς μεταβολῆς γίνεται, ταῦτα δέ ἐστι τὰ ϑεῖα. εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ἀπρο- 
νόητα “AT αὐτὸν τὰ τῇδε. 

΄ ay eA δὲ ΄ ~ \ \ ~ , ΄ \ \ 

10 Κειμένου δὲ χαὶ δεδειγμένου tod χαὶ τὰ τῆς ϑαλάσσης μόρια τὰ μὲν 
φϑείρεσϑαι τὰ δὲ γίνεσϑαι, πειρατέον, φησίν, ἀποδοῦναι χαὶ τῆς ἁλμυρό- 
τητος τῆς ϑαλάσσης τὴν αἰτίαν. φανερὸν δή φησιν εἶναι ὅτι γίνεται 6 τοι- 

οὗτος χυμὸς διὰ μῖξίν τινος. ev τε γὰρ τοῖς τῶν ζῴων σώμασι τὸ 
a 

ἀπεπτότατον ἁλμυρόν τε χαὶ πιχρόν" τὸ 4p περίττωμα τοιοῦτον, ὃ δι᾿ 

15 ἀπεψίαν ὑπομένει. πᾶσα μὲν γὰρ ἢ | ὑπόστασις χαὶ πᾶν τὸ περίττωμα 91: 

ἄπεπτον, μάλιστα δὲ τὸ εἰς τὴν χύστιν αϑροιζόμενον, ὅπερ ἐστὶ τὸ οὖρον. 

τοῦ δὲ μάλιστα τοῦτο ἄπεπτον εἶναι σημεῖον παρέϑετο τὸ εἶναι λεπτότατον 
, ΄ \ ~ ΄ αὐ, 2 

αὐτό: πάντα δὲ τὰ πεττόμενα πρῶτον συνίσταται χαὶ παχύνεται. δεύτε- 
pov ὃὲ ἄπεπτον εἶναι λέγει τὸν ἱδρῶτα. ἐν οἷς ἀμφοτέροις, τῷ τε ἱδρῶτι 

20 χαὶ τῷ οὔρῳ τὸ αὐτὸ σῶμα συνεχχρίνεται, ὃ ποιεῖ τὸν χυμὸν τὸν ἐν ad- 
τοῖς πιχρόν τε χαὶ ἁλμυρόν. ὁμοίως δέ φησιν ἔχειν χαὶ ἐπὶ τῶν χαιο- 
μένων. χαϑόλου γὰρ ἐν οἷς ἂν μὴ χρατήσῃ τὸ ὑπ τὸ μὴ κρατηθὲν 

ἰΐνεται τὸν χυμὸν τοιοῦτον. ἔστι δὲ ἐν μὲν τοῖς ἡμετέροις σώμασι τὸ 

περίττωμα μὴ χρατούμενον ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ, ἐν δὲ τοῖς χαιομένοις ἣ τέ- 

25 φρα. διὸ χαί τινες εἶπον τὴν θάλασσαν ex χαταχεχαυμένης γίνεσϑαι γῆς" 10 

ἔγουσι γὰρ χαταχαυϑῆναί ποτε τὴν γῆν ταύτην, ἐν ἡ νῦν ἐστιν 7 ϑάλασσα, 

χαὶ τὸ διὰ τῆς λειφϑείσης τέφρας ὕδωρ διηϑηϑὲν γενέσϑαι ϑάλασσαν. ἔστι δὲ 

τὸ μὲν οὕτως εἰπεῖν γεγονέναι τὴν ϑάλασσαν ἄτοπον, τὸ μέντοι Ex τοιαύ- 

τῆς αἰτίας τοιαύτην χαὶ αὐτὴν εἶναι, ὁποίας χαὶ ἢ τέφρα, une ὡς 
S Ov < 30 γὰρ ἐν τοῖς εἰρημένοις (ταῦτα δ᾽ ἔστι τό τε περίττωμα τῆς τροφῆς 

΄ NEY \ is τοῖς ζῴοις, ὃ γίνεται διὰ τὸ μὴ τ τυ ὑπὸ τοῦ Depuod, χαὶ ἐν τοῖς 16 

χαιομένοις ἣ τέφρα) ὡς οὖν ἐν τούτοις ἔστι τινὰ ἃ WH χρατεῖται ὑπὸ τοῦ ϑερ- 
\ ~ ~ SQ ~ ~ Ἂν, 

μοῦ, ἃ χαὶ τὸν χυμὸν ἔχει τοιοῦτον, οὕτως ὑπολαβεῖν δεῖ χαὶ ἐν τῷ παντὶ ἔχ 

1 ἐπ᾽ ὀλίγον] ἐπί τινα AWa 2 ὥστε] ὡς AWa ὃ ἀλλὰ] καὶ 1 4 πάντων 
‘post τούτων om. AWa ὧν ἡ ἀρχὴ ἡ ἐκ γῆς ἀναϑυμίασις coll. AWa 5 te post τὴν 

om. 1 οὖσαν 1 παρὰ] περὶ 1 τὰ οἴη. ἃ αἴτια [ἃ 10 δὲ] φησὶ ἃ 

16 συναϑροιζόμενον AWa 18. 19 δβυτέρως AWa 19 post ἱδρῶτα add. δεῖ 

Ἰ δὲ (om. W) τούτου ἀχούειν ὡς ἐπὶ (τῆς add. a) τῶν ὑγρῶν πέψεως εἰρημένου. οὐχέτι γὰρ 

χαὶ ἡ τῶν ξηρῶν πέψις οὕτως, ἀλλὰ τοὐναντίον ὑγραινομένων (ὑγραινομένου A). διὸ πάλιν τὸ 

ἀπὸ τούτων περίττωμα ξηρόν, ἀνάλογον ὃν τῇ τέφρᾳ AWa 21 ἔχει Al 23 γίνεται] 

ἔχει ἃ δὲ om. | ὑμετέροις A! 25 χαταχεχαυμένης] litt. χα add. I? 
γενέσϑαι AWa 26 post γὰρ add. τινες a χαταχκαυϑῆναι] καὶ χαυϑῆναι AW: 

χαυϑῆναι ἃ mote om. A: post γῆν coll. Wa 27 διηϑὲν [Wa 29 καὶ 

ante αὐτὴν om. AWa 

6? 
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τε τῶν φυομένων χαὶ γινομένων πάντων χατὰ φύσιν χαὶ τρεφομένων ὥσπερ 
ἐχ πεπυρωμένων τε χαὶ πεπεμμένων διά τινὰ θερμότητα ὑπολείπεσϑαί τινα 

ἄπεπτον ἣν οἷον ἐχτετεφρωμένην, χαὶ δὴ χαὶ τὴν ἐν τῇ ξηρᾷ ἀναϑυμίασιν πᾶ- 

σαν εἶναι τοιαύτην" αὕτη γάρ, φησί, τὴν ξηρὰν λέγων ἀναϑυμίασιν, καὶ παρέ- 
5 χεται τὸ πολὺ τοῦτο πλῆϑος δηλονότι τοῦ ὕδατος ἁλμυρόν, ἢ αὕτη ἣ περι- 20 

λειπομένη 77 ἔχ τε τῶν γινομένων τε χαὶ φυομένων χαὶ τρεφομένων χατὰ 

φύσιν ἄπεπτος περιττεύουσά τε χαὶ περιλειπομένη, γἢ οὖσα ὥσπερ τέφρα, 

παρέχεται τὸ πολὺ τοῦτο πλῆϑος τῆς ξηρᾶς ἀναϑυμιάσεως. μεμιγμένης 

δέ, ὡς προείρηται, τῆς τε ὑγρᾶς χαὶ ἀτμιδώδους ἀναϑυμιάσεως χαὶ τῆς 

10 ξηρᾶς, ἣν χαὶ χαπνώδη ἐν τοῖς πρώτοις εἶπεν, ἣν εἴρηχε πᾶσαν ἀπὸ τῆς 
wy χρατηϑείσης ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ ἀλλ᾽ ἀπέπτου μεινάσης γίνεσϑαι: οὐδέ- 
ποτε γὰρ αὐτῶν ἣ Etépa χωρὶς τῆς ἑτέρας ἀνάγεται, GAN ἅμα ἀναγομέ- 
νων ποτὲ μὲν ἢ ξηρὰ πλείων ποτὲ δὲ H ὑγρὰ γίνεται: ἥτις ὅταν πλείων 

ἡ χαὶ διὰ τοῦτο γένηται αὐτῆς εἰς νέφος σύστασις, ἀναγχαῖον καὶ ταύτῃ 
15 τῆς ξηρᾶς te χαὶ ἀπέπτου δυνάμεως ἐμπεριλαμβάνεσϑαί τι πλῆϑος χαὶ 

συγχαταφέρεσϑαι τῷ ὑετῷ, τουτέστι τὸ ὕδωρ ἀπολαῦσαν ἐχείνης τῆς ava- 

τῷ on 

ϑυμιάσεως χαὶ τῆς ἐν ἐχείνῃ ποιότητος, ws σώζειν ἐν αὑτῷ τινα γυμὸν ϊ Ι i 5539 Hy ' 
- fe C \ ~ 5) N 4 \ ΄ ΄ = PIN A 

τοιοῦτον, χαταφέρεσϑαι" χαὶ τοῦτο ἀεὶ γίνεσϑαι χατὰ τάξιν τινά, ἧς ἐνδέ- 80 
χεται τάξεως μετέχειν τὰ ἐξ ὕλης ὄντα χαὶ ἐν γενέσει xat dopa: οὐ γὰρ 
δ ~ \ > , ie \ ~ >) ‘ ~ xX σ id , 9 lA 

20 ἀχριβοῦς xat ἀπαραβάτου, ὡς τὰ ϑεῖα, ἀλλὰ τῷ μὲν ὅλῳ ὁμοίως ἐχούσης; 
~ Ἂχ ? σ of 55 ls ‘ \ \ Ν δι, > 

τοῖς ὃὲ xat} Exacta οὐχ ἐξηχριβωμένης. χειμὼν μὲν yap xat ϑέρος ἐξ 

ἀνάγχης ua’ ἑἕχάστην περίοδον, τὸ δὲ ὑέτιον ἢ ξηρότερον τὸν χειμῶνα, 
ἣ ϑᾶττον ἣ βραδύτερον ἀρχόμενον ἢ παυόμενον οὐχέτ᾽ ἐξηχριβωμένως" ἢ 
γὰρ ὕλη τῆς τοιαύτης ἀταξίας αἰτία, ὡς ἐν ἄλλοις ἡμῖν εἴρηται, οὐ δυναμένη 

s 5} / \ ‘ 2 ~ 5 , a7 "ἢ δὶ 9\ ‘ \ - 25 τὴν ἀχρίβειαν χαὶ τὴν ἐν πᾶσιν εὐταξίαν δέχεσϑαι. εἰπὼν δὲ τὴν ξηρὰν 35 
ἀναϑυμίασιν γινομένην ἀπὸ τῆς ἀπέπτου γῆς χαὶ διὰ τοῦτο πιχρᾶς ἀεὶ 

συγχαταμίγνυσϑαι τῷ ὑομένῳ ὕδατι, ταύτην φησὶν εἶναι γένεσιν τοῦ ἐν τῷ 
ὕδατι ἁλμυροῦ. πιστοῦται δὲ τὸ τὴν τοιαύτην ἀναϑυμίασιν αἰτίαν εἶναι 

τῆς ἐν τῷ ὕδατι ἐνυπαρχούσης ἁλυυρότητος διὰ τοῦ ὅτε πλείστη ἣ τοι- 
, i“ 5 , if ἡ Lay 4 σοι 5 ΄ bY Ἢ - 

80 αὐτὴ γίνεται ἀναϑυμίασις, τότε τὸ δόμενον ὕδωρ ἐπιδήλως πλατύτερον εἶἷ- 
ναι. γίνεται δὲ πλείστη ἢ ξηρὰ ἀναϑυμίασις τοῖς τε νοτίοις χαταστήυασι, 
χαὶ χατ᾽ ἀρχὰς τοῦ μετοπώρου. ὧν τὰς αἰτίας παρατίθεται. ὃ μὲν γὰρ 40 

νότος ἀλεεινότατος ἄνεμος ὧν (δι᾽ ὃ δὲ ἀλεεινότατος οὗτος ὃ ἄνεμος, μετ᾽ 
ὀλίγον δείξει περὶ ἀνέμων λέγων: ἔστι γὰρ ἀπὸ τῆς ϑερμῆς χαὶ ξηρᾶς 

35 ἀναϑυμιάσεως οὗτος μάλιστα τῶν ἀνέμων, ἥτις ἀναϑυμίασις ὕλη τῶν 
ἀνέμων ἐστίν), ἔτι τε πνέων ἀπὸ τόπων ξηρῶν τε χαὶ ϑερμῶν (ἀπὸ γὰρ 

4 τοιαύτην om. I 5 δῆλον a ἢ] ἡ AW: om. a αὕτη] αὐτὴ AWa 6 φυο- 
μένων τε χαὶ γινομένων ἃ 7 γῆ] γίνεται A 9. ὥσπερ εἴρηται A 11 ὑπὸ---μεινάσης. 

om. A 12 yap fort. delendum 13 ἡ ante ὑγρὰ om. I 14 zat post ἢ om. I 
γίνεται AWa zat ταύτης AWa 17 ἐχείνῳ AWa twa om. AWa 22 τὸν χειμῶνα] 

addendum εἶναι 23 ἐξηχριβωμένης Α ἃ 27 ἐγκαταμίγνυσθαι ἃ 29 ἡ om.) 

AWa 30 to om. A 31 te] ye AWa 3d ἀλεεινότατος ---δι᾿ ὃ δὲ om. AWa 

οὗτος] οὕτως A: om. ἃ post ἄνεμος add. ὡς AWa 34 ἔστι] ὅτι AWa 

ϑερμοτάτης Wa: ϑερμότητος A 35 ante ἥτις add. ἐστὶν a 36 τε] ye A: δὲ ἃ 
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σ ἊΝ ΚΞ 5 ΚΙ = Ee x 5 ΄,ὔ \ d\ 5 ὥστε MET ὀλίγης ἀτμίδος ἐστί, τὸ δὲ The 
5 ἔστι ξηρά τε καὶ ϑερμὴ ἀναϑυμίασις, διὸ χαὶ ϑερμός ἐστιν: ὥστε εἰχύτως 

ἐν τοῖς νοτίοις χαταστήμασι πλείων ἢ ξηρὰ ἀναϑυμίασις. εἰπὼν ὃὲ ϑερμὸν 45 
εἶναι τὸν νότον προσέϑηχεν εἰ γὰρ χαὶ μὴ τοιοῦτος, GAN ὅϑεν ἄρ- 

ὅ χεται πνεῖν, ψυχρός" τοῦτο δὲ προσέϑηχεν, ὅτι μηδέπω δῆλον πόϑεν 
αἱ ἀρχαὶ τοῦ νότου, χαὶ ἐδόχει τισὶν ἀρχόμενος χαὶ ὃ νότος ἐχεῖ ὅπου ἄρ- 
χεται ψυχρὸς εἶναι, ὡς οὐχ ἀπὸ τῆς μεσημβρίας ἀρχομένου αὐτοῦ, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ τῶν ἐπέχεινα τῆς μεσημβρίας. εἰ οὖν χαὶ τοιοῦτος χαὶ ἀπὸ τοιούτων, GAR 
οὖν διὰ ϑερμῶν τόπων φερόμενος (τοιαύτη γὰρ ἢ μεσημβρία) συμπεριλαυ.- 

10 βάνων πολλὴν ἀπὸ τῶν τόπων τούτων ξηρὰν ἀναϑυμίασιν γίνεται ϑερμός- 50 

διὸ τὰ πνέοντος αὐτοῦ συνιστάμενα ὕδατα πολλὴν τὴν ξηρὰν ἀναϑυμίασιν 
ἐγχαταμεμιγμένην ἔχοντα πλατέα ἐστίν. ὁ δέ ye βορέας ἀπὸ ὑγρῶν τε 

χαὶ ψυχρῶν τόπων ῥέων (ἀπὸ γὰρ τῶν ἀρχτιχῶν) πλείονα τὴν ἀναϑυμίασιν 

τὴν ὑγρὰν ἔχει, ἥτις ἐστὶν ἀτμίς: διὸ χαὶ ψυχρὸς ὃ ἄνεμος οὗτος. ἐπεὶ 

15 δὲ ἄτοπον ἐδόχει τὸ ὑγρὸν ὄντα αὐτὸν χαὶ ψυχρὸν μὴ ὑέτιον εἶναι ἀλλ᾽ 91ν 

αἴϑριον, τὴν αἰτίαν παρέϑετο τούτου" τῷ γὰρ ἐντεῦϑεν ἀπωϑεῖν τὰ νέφη. 
πάντες γὰρ οἱ ἄνεμοι, ἀφ᾽ ὧν τε ἄρχονται τόπων χαὶ ἀπὸ τῶν τούτοις 
γειτνιώντων ἀπωϑοῦσιν ἐπὶ τὰ πορρωτέρω τὰ νέφη" διὰ τοῦτο δὴ αἴϑριος 

ἐνταῦϑα, ἐν δὲ τοῖς ἐναντίοις τόποις, εἰς ods ἀπωϑεῖ τὰ νέφη, ὑδατώδης. 5 
20 ὡς δὲ ὁ βορρᾶς αἴϑριος παρ᾽ ἡμῖν, οὕτως χαὶ 6 νότος τοῖς περὶ τὴν Λιβύην, 

ὅϑεν ἄρχεται, παρ᾽ οἷς 6 βορρᾶς ὑέτιος. ὧν ὃὲ τοιοῦτος ὃ νότος πολλὴν τὴν 
τοιαύτην ἀναϑυμίασιν ἐγχαταμίγνυσι τῷ δομένῳ ὕδατι. τοῦ δὲ υξτοπώρου πάλιν 

ἀρχομένου χαὶ αὐτοῦ πλατέα τὰ ὕδατα, ὅτι ἀνάγχη μὲν πρῶτα τὰ βαρύτατα τῶν 
ὁδάτων χαταφέρεσϑαι, βαρύτατα dé ἐν οἷς ἢ ξηρά te χαὶ γεώδης ἀναθυμίασις 

25 μέμιχται" πρῶτα δὴ ταῦτα χαταφέρεται, ἐν οἷς τῆς τοιαύτης γῆς πλῆϑός ἐστιν. 
“ (ἡ. ἊΣ 

Εἰπὼν δὲ τὰ σημεῖα τοῦ τὴν τοιαύτην ἀναϑυμίασιν τῆς ἁλμυρότητος 

ἀρχὴν χαὶ αἰτίαν εἶναι τῇ ϑαλάσσῃ προστίϑησι χαὶ διὰ τὴν τοιαύτην ἀνα- 
ϑυμίασιν μεμιγμένην ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ϑερμὴν τὴν ϑάλασσαν εἶναι. πάντα 
γὰρ τὰ προτεϑερμασμένα τε χαὶ προπεπυρωμένα ἔχει δυνάμει ϑερμότητα 

80 ἐν αὑτοῖς. χαὶ ἢ ξηρὰ ὃὲ ἀναθυμίασις ἀπὸ τοιαύτης γῆς ἦν γὰρ αὕτη 

περίττωμα ἄπεπτον τῶν χατὰ φύσιν φυομένων τε χαὶ τρεφομένων. ὅτι 2 
Ἂς 

δὲ τὰ προπεπυρωμένα ϑερμὰ τὴν δύναμίν ἐστι, πιστοῦται ἀπό τε τῆς χο- 
viac, ἣν ἄσβεστον λέγομεν, χαὶ ἀπὸ τῆς τέφρας ual ἀπὸ τῆς τῶν ζῴων 
ὑποστάσεως, χαὶ ὅτι τῶν ϑερυοτέρων τὴν χοιλίαν ζῴων χαὶ 7 ὑπόστασις 

1 ὥστε om. AW 4 ἀλλ᾽ οὖν ὅϑεν a 6 post νότος add. χαὶ AW 

ἀρχομένου --- μεσημβρίας (8) om. AW 9 οὖν post ἀλλ᾽ om. ἃ 10 γίνεται --- 

ἀναϑυμίασιν (11) om. A 11 post διὸ add. xat Wa 12 ἔχοντα] ἔχων ὕδατα 

AW 13 ἀρχτώων AWa post ἀρχτιχῶν add. ὄντων ὑγρῶν te χαὶ ψυχρῶν 

AWa 13.14 thy ὑγρὰν ἀναϑυμίασιν AWa 18 γειτονευόντων AWa 20 

τοῖς OM. a τὴν om. 1 22 ἐγκαταμιγνύει AWa ἀλλὰ χαὶ τοῦ μετο- 

πώρου AWa 22.23 ἀρχομένου πάλιν AWa 25 post ἐστιν add. διὸ τὰ (om. a) 

πρῶτα ὕεται τὰ τοιαῦτα ὕδατα AWa 26 δὲ om. Aa 27 τῆς ϑαλάσσης I 

28 μεμιγμένης AWa ἐν om. AWa post ϑαλάσσῃ add. τῆς ἁλμυρότητος AWa 

30 ἡ om, 1 τοιαύτη ἃ 32, 33 χονίας] vias in ras. A 



86 ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM B ὃ [Arist. p. 85761) 

ϑερμοτέρα χαὶ διὰ τοῦτο Doe oes υὲν οὖν φησιν ἀεὶ τῆς ϑα- 

λάσσης τι χαὶ χατ᾽ ἀριϑμὸν τὰ μέ ἔρη αὐτῆς ὑπαλλάσσεσϑαι διὰ τὸ δόμε- 

γον ὕδωρ, ἀφ᾽ οὗ ἥ τε οὐσία χαὶ ἢ γένεσις αὐτῆς" ἀνάγεσϑαι δέ ene 

ἀεί wet τοῦ γλυχέος ὕδατος, ἀλλὰ τοσοῦτον ἔλαττον, ὅσον 30 
τι μέρος ταύτης ᾿ 

χαὶ ἐν τῷ δομένῳ τὸ ἁλμυρόν τε χαὶ πλατὺ τοῦ γλυχέος ἔλαττον" διὸ πό- 
or 

τιμὴν τὸ δόμενον, χαίτοι ἔγον χαὶ τὸν τοιοῦτον Sue ἢ Το οἰ. 

διὸ χαὶ ἰσάζειν φησὶ τὸ πλῆϑος τῆς ὑυλάστης ὡς ἐπίπαν: οὐ ΠΡ ἀεὶ 
τὸ 

ἀχριβῶς ἴσον τυ] πλῆϑος. 
5 

X 

αἰτίαν δὲ ἀπέδωχε τοῦ ἰσάζειν αὐτὴν τὸ 
ὲ 

ὅσον ἀνάγεται ἀπ᾽ αὐτῆς ἁλμυρόν, τοσοῦτον πάλιν ἐγκοται μενον τῷ 

δομένῳ χαταφέρεσῦαι. 
Ν 

10 ὃ δὴ ἠπόρησεν ἄν τις (ἔστι δὲ τοῦτο, εἰ ἀπὸ 

τῆς ϑαλάσσης τοσοῦτον ἁλμυρὸν ἀναφέρεται, ὅσον χαὶ χαταφέρεται, τί 

ἔτι δεῖ τῆς ξηρᾶς ἀναϑυμιάσεως πρὸς τὴν γένεσιν πὶ ἐν τῷ ὑομένῳ 

ὅδατι ἁλμυροῦ te χαὶ πλατέος χυμοῦ), τοῦτο δὴ δι’ ὧν ἐπιφέρει λύει. 
>] \ , Υγ A 2 X ΟῚ 19 c 4 {4 , ΄ 

οὐ γὰρ μένει ἔτι τὸ ἁλμυρὸν ἀτμίζον ἁλμυρόν, ἀλλὰ πότιμον τε γίνεται 

χαὶ γλυχύ. ὥστε 

ἀλλὰ 

μὴ ἀεὶ 

15 οὐ τοῦτο αἴτιον τοῦ ἐν τῷ ὑομένῳ ἁλμυροῦ χυμοῦ, 

τοῦτο αἴτιον τοῦ ἴσον δοχεῖν μένειν τὸ πλῆϑος τῆς ϑαλάσσης χαὶ 

προὐπαάρχοντος 

τῷ δομένῳ τοιούτου χαταφερομένου, ὃ μέρος 

τὸ γὰρ ἀτμίσαν ἀπὸ τοῦ ϑαλασσίου ὕδατος, ὅταν 

Ve / X ae 4 3. SY a7 

αὔξεσϑαι μένοντος μὲν τοῦ παντὸς, Gel Oe τινος 40 

σὺν γίνεται τῆς ϑαλάσσης. 

εἰς ὕδωρ συστῇ; εἰς 

90 Ἰλυχὺ μεταβάλλει χαὶ οὐχ εἰς ἁλμυρόν, ἀφ᾽ οἵου ἤτμισεν. οὕτως γοῦν 

χαὶ ποιοῦσί τινες πότιμον ὕδωρ ἀπὸ τοῦ ϑαλασσίου: ὑποχαίοντες πολλῷ 

πυρὶ πλήρεις ὕδατος τοιούτου λέβητας καὶ τὸν ἀτμὸν ἐν τοῖς ἐπιχειμένοις 

αὐτῶν πῴμασιν ἀϑροίζοντές τε χαὶ δεχόμενοι τούτῳ εἰς ὕδωρ μεταβάλλοντι 

φησι τὴν ϑάλασσαν 

ίνεσϑαι, 
\ τ \ \ nA ‘ 

yao οἶνος χαὶ τὰ ἄλλα τὰ youod 

τε 

~ “5 > , ὉΠ 
~ 

χρωνται ποτῷ. OV \LOVOV OS 45 ἀτμίσασαν ἀποβάλλειν 

ἀλλὰ χαὶ πάντα 
τῷ or τὸν οἰχεῖον χυμὸν χαὶ ὕδωρ 7 τὰ ἄλλα ὑγρά" χαὶ 

ἔχοντα χαὶ ἀτμίζοντα ἐν τῇ τοῦ ἀτμοῦ 

τρὸν πάλιν μεταβολῇ ὕδωρ γίνεται. εἰς ὑ πάντες γὰρ οἱ χυμοὶ πάϑη τοῦ 

ὕδατός εἰσι διὰ μῖξίν τινος γινόμενοι, χαὶ Gnotov ἄν τι ἢ τὸ μ το τῷ 

ὕδατι, τοιοῦτος χαὶ ὃ γυμὸς αὐτοῦ γίνεται. εἰπὼν δὲ τοὺς vi υοὺς Ute 

30 Ἰνυμένου τινὸς τῷ ὕδατι γίνεσϑαι, χαὶ τοιούτους, ὁποῖον ἂν Ἢ τὸ μιγνύμε- 50 

γον, ὑπερτίϑεται τὸν περὶ τούτων λόγον ὡς ὄντα ἄλλης πραγματείας" τῆς 

“ip περὶ χυμῶν ἴδιος 6 περὶ τούτων λόγος" ἐπάνεισι δὲ ἐπὶ τὰ τον. 98r 

μένα χαὶ διὰ βραχέων αὐτὰ λέγει. τῆς γὰρ ola οὔσης ἀεί τι ἀπ᾽ 

αὐτῆς σὺν τῷ γλυχεῖ aculeerals te χαὶ ἀνάγεται χαὶ υεταβάλλον γίνεται 

3 ἡ οὐσία AWa αὐτῆς om. AWa 4 post μέρος add. καὶ AWa τοσούτω 

et ὅσω AWa 

A, post ϑομένῳ Wa 

9 post τοσοῦτον add. to W 

11: 

πάλιν post ἐγχαταμεμιγμένον exh. 

12 τί ἔτι δεῖ] τίς ἡ αἰτία AWa 13 λύει] ad [lac. 
Ν - 

III litt.) A: av W 17 μὴ om. AW post τινος add. zat ΑΝ ἃ 21 ὑπο- 

walovtos A post ὑποχαίοντες add. yap a 22 χαὶ om. AW 

ὑπερχειμένοις AWa 23 πόμασιν 1: πτώμασιν A! τοῦτον | μεταβαλ- 

λοντα A! 25 ἄλλα om. I 26 τὰ post zai om. | ἄλλα τοὺς χυμοὺς A 

28 γενόμενοι AWa 

μένα AWa 

AWa 

Ὁ οὔσης] οὕτως AW: 

ἂν εἴη 32 δὲ om. ἃ: τοίνυν A ave 30 εἰρη- 

ὑπαρχούσης οὕτως a τι] τὸ I 
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δ Ἁ a ‘A 5 Ἁ Ἁ - w , 5 

πότιμον, χαὶ ὕεται χαὶ αὐτὸ σὺν τῷ ἄλλῳ τι γλυχέος ἀναγω- 
, ve ) > \ 

γῆς a ντί τε χαὶ γινομένῳ, ἄλλο xat’ ἀριϑμὸν χαὶ χατὰ ποιότητα 10 
\ \ (0 

“ce 
Mv x a 

ἢ 

ies 

ay a Φ Cc 

γεγονός, ἀλλ᾽ οὐ τὸ ἀναχϑὲν μεῖναν: ἁλμυρὸν μὲν γὰρ ἣν ἀτμίζον, ἀτμίσαν 

δὲ χαὶ μεταβαλὸν γλυχὺ γίνεται. κατέρχεται ὃ 
> ΄ ΄ ΄, \ ~ e ae σε 

ΝΕ θα TOLOTYS απο τῆς ςηρᾶς αἀναϑυμιάσ ξεως 

ΣᾺ \ » [ “5 ~ 

τις χαὶ ἀνωῦεν ἐν τῷ 

οι πο τ πλατεῖα TE 
\ ἢ , ἴς 4 ~ , 5 

χαὶ ἁλμυρά, ἥτις διὰ βάρος ὑφίσταται τῷ ποτίμῳ. ἐς γὰρ ἰδίως τὸ ἀπὸ 
τῆς ϑαλάσσης μεταβάλλον ἐστὶ χαὶ τὸ ὑφιστάμενον, ὡς δοχεῖ διὰ τῆς λέ- 

i 

~ \ \ e ΄ ~ ἶσα ἡ, J > = 

Eews λέγεσθαι: τοῦτο μὲν γὰρ Suotws τῷ ἄλλῳ πότιμον: ἀπὸ παντὸς δὲ 
- ~ = , e > ~ > ΄ 

τοῦ δομένου ἀποχρίνεται τοῦτο, ᾧ μέμιχται ἢ ἀπὸ τῆς ξηρᾶς ἀναϑυμιά- 15 
ὯΝ, X ΄ 5 Ἁ = = ' 

10 σεως ποιότης. χαὶ διὰ τὴν τοιαύτην, φησίν, ἀναφοράν τε τῶν ἀναϑυμιά- 
5 X\ ~ on \ , , . ~ ΄ ~ 5» 5 . , e ΄ 

σεων ἀτὸ τοῦ ὕδατος χαὶ παλιν χάϑοδον τῶν ὑετῶν οὐχ ἐπιλείπει ἢ ὃσ- 
᾿ 552 2 ͵ ; 

λασσα. ὥσπερ οὐδὲ Of ποταμοί, GAN ἢ μόνον τοῖς τόποις, τουτέστι μεϑί- 
? roasted {hued ἢ ΐ 

A , ΄ i“ σ \ \ ΄ \ 

στανται εἰς ἄλλους τόπους Ouolws of te ποταμοὶ χαὶ ἢ ϑάλασσα. χαὶ 
lj Α - 

εἴρηχε τὴν αἰτίαν τούτου ἐν τῷ πρὸ τούτου περὶ ποταμῶν λέγων. μετα- 
ὧν \ \ , ~ ~ 5 

15 βαλλόντων δὲ χατὰ τοὺς τόπους τῶν te ποταμῶν χαὶ τῆς ϑαλάσσης οὐχ 
> ΄ fe ” ~ WV ™ ” ἜΝ ὃ ΄ “ὼ > 

ἀεὶ τὰ αὐτὰ μέρη μένει ἢ YH ὄντα ἢ ϑάλασσα, ἀλλὰ μόνον ὁ πᾶς ὄγχος 20 

ὃ αὐτὸς τῆς τε γῆς Kal τῆς TOs: αἰτίαν δὲ τοῦ τὰ μὲν χατ᾽ ἀρι- 
\ ΄ , > 

νειν τὰ αὐτά, τοὺς δὲ ΠῚ δ γῶν νειν ἴσους ἀπέδωχε τὸ ς- ΝΠ: ῶ»., Στὴ — 
ee eon 
e Oy 

(η΄ Os πάλιν συγχὰ τα βαίνειν 
Ἁ 

nh τὰ ὑφιστάμενα, ἅπερ 

χ 

\ ΄ ws 6 , o x 

20 τῷ δομένῳ ὕδατι, χαὶ τοὺς τόπους seemaeisete x 
‘ ‘ ) 

: 

, 4 

᾿ 
Σ 

λμυρά, χαὶ τὰ ἐπιπολάζοντα, ἅπερ ἐστὶ τὰ γλυχέα" οὐ γὰρ πάν- 
3 ~ \ ΄ 

τ 
σ ’ 5 ~ ~ a \ ΄ ~ 

τως, ὅϑεν ἀναφέρεται, ἐχεῖ χαὶ ὕεται. χαὶ ἢ τῶν ποταμῶν Ge χαὶ ἢ τῶν 

ετάστασις αἰτία τοῦ τοιούτου. A 3 “Er ἘΠῚ 45 

\ wv ‘ v ? P ε , 

p. 358034 “Ὅτι δ᾽ ἐστὶν ἐν μίξει τινὸς τὸ ἁλμυρόν. 

5 Πίστιν xoutler τοῦ χατὰ υἵξίν τινος τὸν ἁλυυρὸν χυυὸν γίνεσϑαι τὸ 9ὃν 
‘ ‘ ‘ ὶ Ὶ i ν τῷ 

διὰ τῶν χηρίνων ἀγγείων τῶν εἰς τὴν ϑάλασσαν τιϑεμένων τὸ εἰσιόν τε 

χαὶ ἰχμάζον χαὶ διηϑούμενον ἀπ᾿ αὐτῆς ὕδωρ πότιμον εἶναι τῷ τὸ γεῶδες 

χαὶ τὸ ποιοῦν τῇ μίξει ἁλμυρὸν τὸν χυμὸν διὰ τὴν παχύτητα ἀποχρίνεσϑαι. 

τὸ γὰρ αὐτὸ τοῦτο μεμιγμένον αἴτιον. χαὶ τοῦ βάρους τῇ ϑαλάσσῃ χαὶ τῆς 10 

80 παχύτητος. καὶ yap ἱσταμένη τοῦ γλυχέος βαρυτέρα χαὶ διὰ βαρύτητα 
\ 

χαὶ διὰ παχύτητα φέρει τὰ πλοῖα, ἃ τὸ ἴσον γλυκὺ ὕδωρ οὐχ οἷόν τε 

2 γενομένῳ I 3 ἀλλὰ omisso οὐ A 4 μεταβάλλον A τις xat om. AWa 

5 ἐμμεμιγμένη AWa 7 zat om. AWa 8 λέγεσθαι corr. ex γενέσθαι 13 

τούτω 1 9 τῆς om. A 13 ὁμοίους I 14 αἰτίαν τούτων AWa 

14. 15 βαλλόντων I 16 μέρη om. a 17 6 om. 1 18 μὴ om. 

AW: post μὲν (17) exh. a ὅλους om. a ὄγκους om. AW ἀπέδωχε 

τὸ μὲν AWa 19 χαταβαίνειν A 20 ὑφεστάμενα a 20.21 ἅπερ ἐστὶ] 

ἅπαντά ἐστι bis AWa 21 οὐ γὰρ --- τοιούτου (23) om. ἃ 22 ὅϑεν] ὅταν AW 

δὲ om. AW 23 μετάστασις] xta supra scr. 1 τοῦ supr. vers»_W 

25 τῶν ἁλμυρῶν χυμῶν I! 21 ἐχκμάζον AWa 28 χαὶ τῶ A'W τὴν 

om. AWa 29 post τοῦτο add. τὸ AWa τῆς ϑαλάσσης 1 30 ἱσταμένη] 

ἶσα μέρη 1 βαρύτητα χαὶ διὰ (31) om. AWa 
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~ Ὁ > ‘ ~ ~ ~ ΄ 

φέρειν. τοῦ δὲ διὰ τὴν υἵξιν τοῦ τὸν χυμὸν ποιοῦντος παχύτερον γίνε- 
ἣν; ~ ΄ Ψ, RA 

σϑαί τε χαὶ εἶναι τὸ τῆς ϑαλάττης ὕδωρ τεχμήριον παρέϑετο τὸ av τις 
o> ΄ \ ΄ σ᾽ ye ων Ζῇ σ τὰ a 0 ¢ \ eA, 

ὕδωρ ἁλμυρὸν ποιήσῃ ἅλας αὐτῷ μίξας, οὕτω παχύνεσθαι, ὡς TA ᾧά 

ἐπιπλεῖν ἐπ᾿ αὐτοῦ. σχεδὸν γὰρ ἔοιχεν ἢ ϑάλασσα πηλῷ διὰ τὸ πολὺ τὸ 

5 σωματῶδες ἔχειν μεμιγμένον. λέγει 68 χαὶ τοὺς ταριχεύοντάς τι μιγνύναι 15 
~ icant ~ ~ ~ σ ~ 

ἅλας τῷ ὕδατι, χαὶ σημεῖον τοῦ χεχρᾶσϑαι τὴν ἅλμην χαὶ χαλῶς πεποι- 

“Ὁ \ \ 7A’ » Vv ἣν - , a. ΟΝ Ν -Ὁ» τε 

Foto τὸ τὰ a πλήρη ὄντα ἐπιπλεῖν. μαρτυρίαν OF τοὺ χατὰ μιξὶν τίνος 

γεώδους τόν τε χυμὸν ἁλμυρὸν γίνεσϑαι χαὶ παχύτερον ἅμα χαὶ σωμάτω- 

δέστερον τὸ ὕδωρ χαὶ ἀπὸ ἱστοριῶν τινων παρατίϑεται τήν τε ἐν [ἰαλαι- 

ίνοις λεγομένην λί ἣν dua μὲν ἁλυυρὰν οὕτως εἶναι, ὡς μηδ᾽ ἰχϑύν 10 στίνοις λεγομένην λίμνην, ἣν ἅμα μὲν aduop , ὡς μηδ) fy 

τινα ἐν αὐτῇ γίνεσϑαι, ἅμα δὲ παχεῖαν οὕτως, ὡς υηδὲ εἰ συνδεϑέν τι 30 
- ~ ΄ 9 τὰ \ > =~ ΄ Sean \ , 

ζῷον τῶν βαρυτάτων εἰς αὐτὴν ἐμβληϑῇ, χαταφέρεσϑαι αὐτὸ χαὶ χαταδύ- 
3 \ > ~ \ 9) 5 Ν ~ σ (avd \ ie , xv ων 

εσϑαι, ἀλλὰ ἐπιπλεῖν: τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο ὕδωρ ῥύπτειν τὰ ἱμάτια, ἄν οια- 

σείσῃ τις ἐν αὐτῷ αὐτὰ βρέξας. ἀλλὰ χαὶ ἐν Χαονίᾳ τις χρήνη πλατυ- 

15 τέρου ὕδατός ἐστιν, οὗ ἀφεψηϑέντος καὶ ψυχϑέντος χαὶ ἀπατμίσαντος, 
σ ΄ ΄ ων) >) if , \ oS XN > \ ~ / ) \ 

ἅλες yivovta. ὡς δ᾽ ἐν Xaovig τὸ ὕδωρ τὸ ano τῆς λίμνης ἀφεψηϑὲν 
Ve a) ape nes CA m5 ΄ ἘΝ τ \ x ΄ \ 4 πεν ἢ 

χαὶ ψυχϑὲν ἅλες γίνεται διὰ τὸ εἶναι πλατύτερον χαὶ ἔχειν γεῶδές τι 
ἊΣ εἰ: ἢ ς σ oe \ \ 2 ) a ῳ: Perk C oO ae ΄ at st 

μεμιγμένον, οὕτως φησὶ xat ἐν Ὀμβριχοῖς γίνεσϑαι ἅλας" σχοίνους γὰρ 2% 

εἶναι χαὶ χαλάμους πεφυχότας ἔν τινι τόπῳ, ὧν χαταχαύσαντες τὴν τέφραν 

20 ἐμβάλλουσιν εἰς ὕδωρ καὶ ἀφέψουσιν- τὸ δ᾽ ὕδωρ ὅταν ψυχϑῇ, ἁλῶν γί- 90 ἐμβάλλο ς ὕδωρ χαὶ ἀφέψουσιν: τὸ δ᾽ ὕδωρ ὅταν ψυχῦτ, ἁλῶν γι 

eta πλῆϑος. διὰ δὲ τούτου πιστοῦται ὅτι xual τὸ ἀπὸ τῆς λίμνης 

ὕδωρ τῆς ἐν Χαονίᾳ τὸ πλατὺ ἀφεψηϑὲν καὶ ψυχϑὲν ἅλες ἐγίνετο διὰ τὸ 

μεμῖχϑαί τι ἐν τῷ ὕδατι, ὃ σημεῖον τοῦ ἐν τῷ πλατεῖ te χαὶ ἀλμυρῷ 
\ ia Vf 

ὕδατι usutydat τι. λέγει δὲ δεῖν χαὶ ὅσα ἐστὶν ἁλμυρὰ ῥεύματα ποτα- 

τ qn 

ι 

μῶν ἢ χρηνῶν, ἡγεῖσϑαι ϑερμά ποτε τὰ πλεῖστα τούτων εἶναι, εἶτα τὴν 80 
νὴ ~ τὴ Ἱ ΄ ia ? -- > , 5 / S 3) ica ἊΝ ~ 

μὲν τοῦ πυρὸς ἀρχήν, ὑφ᾽ ἧς ἐϑερμαίνετο, ἀπεσβέσϑαι, δι᾿ ἧς δὲ διηϑοῦν- 
Ὁ ~ ~ te > " ~ a 

ται χαὶ διιᾶσι γῆς ἔτι μένειν ταύτην, οἷον xoviav ἣ τέφραν γεγονυῖαν διὰ 

τὴν χαῦσιν. εἶναι ὃὲ λέγει πανταχοῦ χρήνας καὶ ποταμοὺς παντοδαποὺς 

χυμοὺς ἔχοντας, ὧν χυμῶν πάντων αἴτιον τό τε μένον ἐν τοῖς τόποις ἀφ᾽ 
το ΣΤ ἐν χε ane g SE Oe ae ee one χαΐ 80 ὧν ῥεῖ ἢ ἐγγενόμενον πῦρ᾽ χαομένη γὰρ ἢ YH τῷ μᾶλλον χαὶ ἧττον χαί- 

io) \ , , 

εσϑαι παντοδαπὰς χρόας te χαὶ χυμοὺς λαμβάνει: χαὶ γὰρ εἰς στυπτηρίαν 

yor εἰς χονίαν χαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μεταβάλλει. διὰ τοῦτο χαὶ τὰς τοι- 3 

αὐτας δυνάμεις προσλαμβάνει, δι᾽ ὧν τὰ ῥέοντά τε χαὶ διηϑούμενα ὕδατα 
\ 

τ 
ὄντα Ἰλυχέα μεταβάλλει, χαὶ τὰ μὲν αὐτῶν ὀξέα γίνεται, ὥσπερ τὰ τῆς 

ΓΝ 2.3 ὕδωρ τις coll. AWa 3 ποιήσῃ ex ποιήσας corr. I? ἅλας αὐτῷ] ἁλῶν αὐτὸ I 

ὡς -- ἐπιπλεῖν (4}] ὡς τὰ γεώδη ὥστε ἐπιπλεῖν τὰ ὠὰ AW: τὰ ὠὰ ὥστε ἐπιπλεῖν τὰ ὠὰ ἃ 

6 χαὶ χαλῶς -- ἐπιπλεῖν (7)] καλῶς ποιεῖσϑαι τὰ ὠὰ εἰ πλήρη ὄντα ἐπιπλέοι AWa 

9.10 παλαιστίνη AW: παλαιστίνειν ἃ 10 ὡς μὴ Α 11 συντεϑὲν Α 12 τὸ 

βαρύτατον | ἐμβληϑείη AWa 18. 14 διασήση Αἱ 14 et 16 χαωνίᾳ I 

14.15 πλατυτέρα | 15 χαὶ Ψυχϑέντος om. AW 16 γίνεται ex corr. I 

17 παχύτερον a τι] to A 20 τὸ 6° ὕδωρ] τὸ ὕδωρ ὅπερ AW: ὅπερ a 

21 τούτων AWa 20 ἀποσβέσϑαι Wa 29 χυμὸν (ex χυμῶν corr.) I? 

30 ῥέουσιν AWa γενόμενον AWa 31 λαμβάνει] incerto compendio 

utitur A 
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Se λί 5.) ~ νι ’ - Pe ~ Ἁ δΡ , , \ ~ ’ \ Ve 

atxshiac ἐν τῇ διχάνῃ" ἐχεῖ γὰρ ὀξάλμη γίνεται χαὶ χρῶνται ἀντὶ ὄξους 
΄ αὐτῇ πρὸς ἔνια τῶν ἐδεσμάτων. εἶναι δέ φησι χαὶ περὶ Λύγχον εἴσω τῆς 

Μαχεδονίας χρήνην ὕδατος ὀξέος, περὶ δὲ thy Σχυϑιχὴν πιχράν, ἣ χαὶ τὸν 
ποταμόν, εἰς ὃν ἐμβάλλει, πιχρὸν ὅλον ποιεῖ, τὰς δὲ διαφορὰς τῶν γινο- 40 

5 μένων ἐν τοῖς ὕδασι χυμῶν ἐχεῖϑέν φησιν εἶναι δήλας, ἐχ τοῦ εἰδέναι ποῖοι 
χυμοὶ ἐκ ποίων γίνονται χράσεών τε χαὶ μίξεων. εἰρῆσϑαι δέ φησι περὶ 

αὐτῶν χατ᾽ ἰδίαν ἐν ἄλλοις" τῆς γὰρ περὶ χυμῶν πραγματείας ἢ περὶ τού- 
τῶν οἰχεία ϑεωρία. περὶ μὲν οὖν ὕδατος χαὶ ϑαλάσσης. ὡς ἔθος 

αὐτῷ μετὰ τὸν περὶ ἑχάστου προβλήματος λόγον ites peters τὰ 

10 εἰρημένα, χαὶ ἐπὶ τούτου ποιεῖ χαὶ ὑπομιμνήσχει περὶ ὧν εἶπεν. εἶπε δὲ 
περὶ ὕδατος χαὶ ϑαλάσσης, διὰ ἅς τε αἰτίας ἀεί - ἐστι ταῦτα χαὶ συν- 
εχῶς: διὰ γὰρ τὴν τοῦ ἡλίου περιφορὰν χαὶ τὰς ἀναγομένας τε χαὶ συν- 45 

ἰισταμένας πάλιν ἀναϑυμιάσεις ἀνεπίλειπτος ἢ τούτων ae τε χαὶ φύσις" 

χαὶ πῶς τε μεταβάλλουσιν, ὅτι ϑερμαινομένη μὲν ἢ τῇ καὶ τὸ ὕδωρ 

15 ἀτμίζει, ὁ δὲ ἀτμὸς οὗτος ἀναφερόμενος ὑπὸ τῆς μεταβαλλούσης αὐτὸν ϑερ- 
worytos ἀπολειφϑεὶς Ox’ αὐτῆς, ὅταν ἐν τοῖς ψυχροτέροις τόποις γένηται, 
ἢ χωρισϑείσης 7 ἀποσβεσϑείσης 7 ὅλως χρατηϑείσης συνίσταται χαὶ πι- 
λεῖται χαὶ εἰς ὕδωρ μεταβάλλων το τος ἔτι δὲ τ ἢ. τῶν παϑῶν 50 

ὧν πάσχει τε χαὶ ποιεῖ" oe μὲν ἀλλάσσων τοὺς χυμοὺς διὰ τὴν τῆς 

80 γῆς ἐγχατάμιξιν, ποιεῖ δὲ ὅσα διατίϑησι τοῖς ἐν αὐτῇ οὖσι χυμοῖς. 

> 

p. 359027 [Περὶ δὲ πνευμάτων λέγομεν λαβόντες ἀρχὴν thy εἰρη- 
le fe ~ Vo , 

μένην ἡμῖν ἤδη πρότερον. 

\ "Exdverse μετὰ τὸν περὶ ποταμῶν xat ϑαλάσσης λόγον ἐπὶ τὸν περὶ 99: ἐ 
τῶν πνευμάτων" προέϑετο γὰρ χαὶ περὶ τούτων εἰπεῖν σὺν ἐχείνοις. ἀρ- 

25 χὴν δὴ χαὶ τοῦ περὶ τούτων λόγου τὴν αὐτήν φησιν εἶναι: τὴν γὰρ ἀνα- 

Qoutacw. διττῆς γὰρ οὔσης, ὡς χατ᾿ ἀρχὰς εἴρηται, τῆς ἀναϑυμιάσεως, 15 

τῆς μὲν ξηρᾶς τῆς δὲ ὑγρᾶς, ἢ μὲν ὑγρὰ ἀτμὶς χαλεῖται, ἣ δὲ ξηρὰ 

τὸ μὲν χοινὸν χαϑόλου ἀνώνυμος, ἀπὸ δέ τινος τῶν On’ αὐτὴν ξηρῶν 

ἀναϑυμιάσεων, ἦτις ἐστὶ χαπνός, ἀνάγχη χαὶ τὴν ὅλην ὀνομάζειν χα- 
80 πνώδη. ἔστι δὲ οὐδετέρα τούτων χωρὶς τῆς ἑτέρας, ἀλλ᾽ ἅμα μέν εἰσιν, 

ἀπὸ δὲ τοῦ πλεονάζοντος ἐν τῷ συναμφοτέρῳ τὸ ὅλον χαλεῖται, γινουέ- 

us δὲ ταύτηξς τῆς ἀναθυμιάσεως ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου περιφορᾶς (οὗτος 
> 

γὰρ χινούμενος οἷς μὲν ἂν πλησιάζῃ τόποις τῇ ϑερμότητι ἀτμίζει αὐτοὺς 20 

1 σιχάνῃς (sic) ἃ 2 αὐτῷ AWa ἐδεστῶν AWa εἴσω] ἴσως ἃ 

6 φησι post αὐτῶν (7) exh. AWa 8 περὶ — ϑαλάσσης om. Aa ὕδατος IW Arist. 

FHN: ὑδάτων Arist. E ἔϑος] ἔως ΑἹ post ἔϑος add. δὲ ἃ 10 δὲ] 

δὴ AWa Liege πε] dg τὰς A 18 ἀνεπίληπτος W 16 ἀποληφϑεὶς AWa 

11 ἀποσβεσϑείσης ἢ χωρισϑείσης coll. AWa post συνίσταται add. τε Α ἃ 18 μετα- 

βάλλον 1 21 λέγομεν AI Arist ΕΝ: λέγωμεν Wa Arist. vulg. ἀρχὴν AlWa Arist. 

EF: ἄλλην ἀρχὴν Arist. HN 24 προσέϑετο I εἰπεῖν --- τὴν αὐτήν (25)] λέγειν (nal 

add. a) τὴν αὐτὴν ἀρχὴν zat τούτων AWa 20 προείρηται AWa 27 post ὑγρᾶς 

add. ὧν ALW 20. ἥτις Ἦν" dod πλησιάζοι Wa post ἀτμίζει add. te AWa 
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σι 

10 

30 UV 

oo σι 

] γεννᾶται χαὶ AIW ὃ διὰ τοῦτο --- γίνεται Om. a 4 post ἢ add. zat A 

νύχτες] νύχτων ΑἹ ὅ τῶν] τῆς Wa 12 αὐτῇ] ταὐύτῃ AWa δὲ] δὴ AW 

οὔσης τῆς ἀναϑυμιάσεως ἃ 13 προειρημένα AWa 14 post μὲν add. tod a 

19 τόν te ἥλιον AWa 20 οὐ] to Aa 22 "Emel δὲ] ἐπειδή φησιν a 

23 ἔσται] ἔστιν I post ἄνεμος add. te AWa 24 χαϑὼς AWa 27 λέγοι 

ex corr. 1 λέγοι 6 ἂν AWa 28 ἐν éxetvors] de gen. et corr. B 3.4 
30 αὐτῷ AWa 
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~ ? > ΄ v 

χαὶ [ΠῚ τε χαὶ ἀνάγει ἘΠ ἀναϑυμίασιν, πορρωτέρω δ᾽ ἀφιστάμενος αἱ- 
- ΄ ΄ 5 ~ 

τιος αὐτῇ γίνεται τοῦ διὰ ψυχρότητα συνισταμένην πάλιν εἰς γῆν κατα- 
. ~ ~ 4 ~ as - 

φέρεσϑαι: διὰ τοῦτο χειμῶνός te μᾶλλον ta ὕδατα γίνεται, χαὶ νύ- 
~ “ ΄ \ ¢e , ~ ΄ ~ 

utwp μᾶλλον ἢ pel? ἡμέραν: ψυχρότεραι yap at νύχτες τῶν ἡμερῶν, 
> ~ 2 ~ ΄ ~ ’ ~ 5) , 

οὐ δοχεῖ δὲ τῷ λανϑάνειν μᾶλλον τὰ νύχτωρ γινόμενα τῶν ped? ἡμέραν 
DJ γ΄ ~ a ~ , - tA 

διὰ τὸν ὕπνον) τοῦτο δὴ τὸ χατιὸν εἰς thy γῆν ual δόμενον ὕδωρ dradt- 
> ~ ~ 4 > ald ~ Nate es AG γι τις an, 

dota. πᾶν εἰς τὴν γῆν᾽ ἔστι δὲ Ev te TH γῇ πολλὴ ϑερμότης ἐγχατεσπαρ- 
4 Vv ¢ o » i! [4 Ἐν , 35 las ~ ἘΣ / Ἂν ὭΣ λ , ~ 

μένη, ἔτι te ὃ ἥλιος πλησίον γινόμενος τῆς γῆς οὐ μόνον τὸ ἐπιπολάζον 2% 
pone 4 \ σ \ 3 , > \ \ Te SN δ ~ C , αὐτῇ ὑγρὸν ἕλκει τε χαὶ ἀνάγει, ἀλλὰ χαὶ αὐτὴν τὴν γῆν ϑερμαίνων ξη- 

ραίνει. ταῦτα δὲ εἴρηχεν ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι χαὶ τῆς ξηρᾶς ἀναθυμιάσεως 
\ ἐν c \ - a ~ ‘ \ ‘\ ἜΦΑΝ a~ ao \ ne 

τὴν χορηγίαν: ὡς γὰρ τῇ ὑγρᾷ τὸ περὶ τὴν γῆν ὕδωρ, οὕτως χαὶ TH 

ξηρᾷ -τὸ 
ἀτμιδώδους τε χαὶ ὑγρᾶς, τῆς δὲ ξηρᾶς τε χαὶ χαπνώδους, διὰ τὰ εἰρημένα 

>) 5 ~ { 4 Sy ~ A ~ οἱ , κα v ~ ΝΥ 

ἐν αὐτῇ ϑερμόν. διττῆς ὃὲ τῆς ἀναϑυμιάσεως οὔσης, τῆς μὲν 

ἀμφοτέρας ἀναγχαῖον ἅμα γίνεσϑαι: ὧν ἢ Hey ὅν: πλέον ἔχουσα ava- 80 

ϑυμίασις ἀρχὴ τοῦ ὑομένου ὕδατός ἐστιν, ὡς εἴρηται, ἢ δὲ τὸ ξηρὸν ἔχουσα 
πλέον ἀρχὴ χαὶ αἰτία χαὶ ὕλη ἐστὶ πάντων τῶν πνευμάτων: φύσιν γὰρ 

τὴν ὕλην εἶπε νῦν. ὅτι δὲ ταῦτα οὕτως ἔχει, δῆλον εἶναί φησι χαὶ ἐξ 

αὐτῶν τῶν γινομένων: τήν τε γὰρ ἀναθυμίασιν πον ἀναγχαῖον τὴν 

τε ἀπὸ τῶν ὑγρῶν xal τὴν ἀπὸ τῶν ξηρῶν γινομένην, et te τὸν ἥλιον 

χαὶ τὴν ἐν τῇ γῇ ϑερμότητα ταῦτα ποιεῖν οὐ μόνον δυνατόν, ἀλλὰ χαὶ 

ἀναγχαῖον. 
\ \ Emel 68 Exatépas ἀναϑυμιάσεως ἕτερον τὸ εἶδος, φανερὸν ὡς χαὶ τὰ 99Y 

ὧν αὗται αἰτίαι διαφέροντα ἔσται, ἔστι δὲ ταῦτα ἄνεμος χαὶ ὑετός, χαὶ 

οὐχ ἔσται ἢ αὐτὴ φύσις τε χαὶ ὕλη ἀνέμου te χαὶ ὕδατος, καϑά τινες λέ- 
(ovat τὸν γὰρ αὐτὸν ἀέρα φασὶ χινούμενον μὲν ἄνεμον εἶναι, εἰ δὲ συνι- 

σταῖτο πάλιν, ὕδωρ. ὃ μὲν οὖν ἀήρ, χαϑάπερ ἐν τοῖς πρὸ τούτων 

λόγοις BeBe ee λέγοι ἂν πρὸ τούτων λόγους τοὺς Ilept τ τος: 30 
os χαὶ φϑορᾶς" ἐν ἐχείνοις δὲ εἴρηται περί te τῆς τῶν ἄλλων στοιχείων οὐ- 

σίας τε χαὶ μεταβολῆς χαὶ δὴ χαὶ περὶ τοῦ ἀέρος, ὅτι ἔστι τὴν φύσιν 
γρός te χαὶ ϑερμός. ὧν δὲ τοιοῦτος ἔχοι ἄν τι παρ᾽ ἑχατέρας τῆς ἀνα- 

ϑυμιάσεως, τὸ μὲν ὑγρὸν ee τῆς atuldos (αὕτη yap, ws εἴρηται, ὑγρά 
τε χαὶ ψυχρά: ὕδατος γάρ) τὸ δὲ ϑερμὸν παρὰ τῆς χαπνώδους" αὕτη γὰρ 
πάλιν ξηρά τε χαὶ ϑερμή, ὡς ἂν ἀπὸ πυρὸς οὖσα. ἐχ συμβόλων οὖν ὃ 

ἀὴρ συνέστηχεν, ἑχατέρας τῆς ἀναθυμιάσεως συμβαλλομένης τι εἰς τὴν 8 
fi > ~ ~ ε ~ aN ΄ Η͂ . ~ σι 

οὐσίαν αὐτοῦ, τῆς μὲν τὸ ὑγρόν, τῆς δὲ τὸ ϑερυόν. εἰπὼν δὲ ταῦτα πάλιν 
ὃ ~ ¢ v > ra 

αἰτιᾶται τοὺς ἡγουμένους ἄνεμον εἶναι τὸν πέρι εχυμένον ἀέρα τῇ γῇ χι- 
3 

νηύμενον, χαὶ διὰ τοῦτο λέγοντας ἕνα ἄνευνον εἶναι. ἄτωπον γάρ, ει ἄνε- 

———— - 
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pos ἐστιν 6 ἀήρ, ὅϑεν ἂν τύχῃ ual ὡς ἂν τύχῃ χινηϑείς, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὥσπερ χαὶ 
3>\ \ De eX ἐπὶ τῶν ποταμῶν (οὐδ: γὰρ ἐπὶ τούτων τὸ ὁπωσοῦν ὕδωρ ῥέον εὐθὺς ποταμὸν 

λέγομεν, οὐδ᾽ ἂν ἔχῃ πλῆϑος, ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν τῆς ῥύσεως πηγὴν ἔχον) 
~ 5 ἊΝ οὕτω δὴ χαὶ περὶ τῶν ἀνέμων ἔχειν ὑποληπτέον. δύναται γὰρ πολὺς ἀὴρ 10 ‘ 

c , , Q~ a 5 Vv » / 5 5 UTO τινος πτώσεως χινηϑῆναι, OV OUX GY τις GVEWOY λέγοι, οὐχ ἔχοντα 
5 x δῶν ΄ Sad ica ΄ CUS. » - ΙΝ ΄ > ἀρχὴν οὐὸξ πηγὴν, AH Ὡς ἢ ρύῦσις ἄνεμος. waptupsty δὲ λέγει τοῖς εἰ- 
το ε τοῖς ὅτι ἢ μὲν ξηρὰ ἀναϑυμίασις πνευμάτων ἐστὶν ἀρχή, ἢ δὲ 
ὑγρὰ ὑδάτων, χαὶ τὰ γινόμενα. διὰ μὲν γὰρ τὸ συνεχῆ τὴν ἀναϑυμίασιν 

΄, N \ \ ~ φ.ν \ > γίνεσϑαι χαὶ ἣ πλείονα ἢ ἐλάττονα (εἰπὼν γὰρ μᾶλλον δὲ χαὶ ἧττον 
10 ἐξηγήσατο τοῦτο διὰ τοῦ ἐπενεγχεῖν χαὶ πλείω χαὶ ἐλάττω: δύναται δὲ | Ϊ 

χαὶ διὰ τὸ τ εἰπεῖν προστεϑειχέναι τὸ μᾶλλον ὃὲ χαὶ ἧττον, Getx- 4 
as a vos διὰ τούτων ὅτι τὸ; συνεχῶς οὐ τὸ ἀδιαλείπτως εἶπεν, ὃ δοχεῖ ση- 

lf \ ~ > \ \ 4 \ ~ yg \ > \ ~ , patvery τὸ συνεχῶς, ἀλλὰ τὸ πολλάχις ual πυχνῶς) διὰ δὴ τὸ πυχνῶς τί- 
νεσϑαι χαὶ πολλάχις τὴν ἀναθυμίασιν, χαὶ συνεχῶς, τουτέστι πυχνῶς, χαὶ 

ἐ 15 νέφη συνίσταται χαὶ τὰ πνεύματα πνεῖ" Wak ̓ νίοτε μὲν τὴν ἀτμιδώδη 
5) ἐδ 

παλιν τὴν ξηράν τε χαὶ 
χαπνώδη,. ὁτὲ μὲν ἔπομβρα τὰ ἔτη γίνεται χαὶ ὑγρά, ὁτὲ δὲ τ τε 

χαὶ ὑγρὰν γίνεσϑαι πολλαπλασίαν, ὁτὲ ὃ 

hi πε | \ αν τς , rey NT! L ΄, 
χαὶ ζηρὰ χαὶ αὐχμηρά. ποτὲ μὲν οὖν ee τς ΐνειν ὡς ἅμα Bao, 50 
χῶρον me ἐπομβρίαν ἔχειν 7 ἀνέμους χαὶ αὐχμούς, ὁτὲ δὲ ual χατὰ pep ὡς 

20 μέρος τι ἐγχείμενόν τινι χώρᾳ ἐπομβρίαν ἐχούσῃ αὐτὸ ἐν αὐχμῷ εἶναι, ἣ ἀνα- 
ae οὗ φησιν αἴτιον εἶναι τὸ ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰχὸς εἶναι τὸ αὐτὸ πά- 
Bos ἐπὶ πλείω χώραν διήχειν, διὰ τὸ ὁμοίαν ϑέσιν ἔχειν πρὸς τὸν ἥλιον 

\ 2 ‘ 3 fe \ WY ~ 3 ae > el S ΄ QO/ τὰ ἐγγὺς ἀλλήλων, τὸν αἴτιον τῶν ἀναϑυμιάσεων, εἰ μή τι διά τινα ϑέσιν 
ἰδίαν Bea τινες ἔχουσι τόποι τ τὸν ἦχον παρὰ τοὺς οἷς παρά- | 

΄ 49 \ 

25 χεινται" οὐ μὴν ἀλλὰ συμβαίνει ἐνίοτε χατὰ μὲν τόδε τὸ μέρος τὴν ξηρὰν 100: i (ly SY, 
ENE ἀναϑυμίασιν, χατὰ δὲ τὸ τ ΠῚ τὴν ὑγράν. χαὶ τούτου 
é φησιν αἴτιον εἶναι τὸ ποτὲ μὲν do’ ἧς ἢ ξηρὰ ἀναφέρεται, χατὰ ταύ- 

τὴν χαὶ μένειν ῥέουσαν, διμοίως χαὶ ἀφ᾽ ἧς ἢ ὑγρά, ὁτὲ δ᾽ ὑπαλλάσσε- 
σῦαι χαὶ ἀπωϑεῖσθϑαι ὑπὸ πνευμάτων τινῶν τὴν μὲν ὑγρὰν ὅϑεν 

80 ἢ ξηρά, τὴν ὃὲ ξηρὰν ὅϑεν ἢ Sypd, ἡ ἢ μὲν ἔμεινεν χαϑ’ ὃ χαὶ 5 
! 

>? > ΄ 
ἀνηνέχϑη, ἢ 8 ἀπεώσϑη εἰς ἄλλην ποὺ χώραν. διὸ χαὶ συμβαί- 

νειν “πολλάχις φησὶ τὸ περὶ ταῦτα πάϑος ὅμοιον γίνεσϑαι τῷ ἐν τοῖς 

τῶν ζῴων σώμασι γινομένῳ πάϑει. ὡς γὰρ ἐφ᾽ ἡμῶν ἐνίοτε, ἂν 

μὲν ἢ ἄνω χοιλία ξηρὰ 7, συμβαίνει ἐξυγραίνεσϑαι τὴν χάτω. ὑγρᾶς t | fis Ab H ΐ ’ | 

a Se τ a ° = € τ 85 0 οὔσης τῆς ἄνω ξηραίνεσϑαι thy χάτω. οὕτως χαὶ ἐπ ἰ | | ’ 

1 6 om. A 9 zat ante ἢ om. AWa post πλείονα add. δὲ AWa 10 δύναται 
δὲ] ἐδύνατό te AWa 11 fort. διὰ τὸ τὸ δὲ] te AWa 15 τὰ om. 

AWa τῷ δὲ] τὸ δ᾽ 1 post ἀτμιδώδη add. τε AWa 16 παραπλασίαν Aa 

19 7 post χώραν om. AWa χατὰ] τὰ I 20 τι om. I ἐχούσης ἃ et 

fort. A 21 τὸ ante αὐτὸ om. 1 24 διαφοράς AWa 26- πλεονεχτεῖν] 

γίνεσθαι AW 27 ἀναφαίνεται A 29 χαὶ ἀπωϑεῖσϑαι om. AW 30 τὴν δὲ 

ξηρὰν --- ὑγρά, 7 om. AW 92 γίνεσθαι et ἐν om. AWa 94 τὴν χάτω -- 

ξηραίνεσθαι (85) om. A 39 τόπων] τοιούτων AWa 
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ἀντιπεριίστασϑαι, χαὶ xa? ἣν μὲν χώραν ὑγρὰ ἢ (κάτω) ἀναϑυμίασις, 
χατὰ ταύτην ξηρὰν τὴν ἄνωϑεν ἀναϑυμίασιν εἶναι, xa ἣν ὃς ἢ χάτω 

ξηρά, τὴν ἄνωϑεν ὑγράν. σημεῖον δὲ ποιεῖται τοῦ Exdtepov αὐτῶν, τόν 10 

τε ἄνεμον χαὶ τὸ ὕδωρ, ἀπὸ ἑχατέρας τῶν ἀναθυμιάσεων εἶναι, χαὶ μὴ 

5 ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἀμροτεροῦς χαὶ τὸ πος ὑπὸ τοῦ Etépov παύεσϑαι, 
τὸν μὲν ὑετὸν ἀνέμων ἐπιγινομένων, τὸν δ᾽ ἄνεμον δετῶν. μετὰ μὲν γὰρ 

ὑετὸν ἄνεμοι γίνονται, τῷ τὴν γῆν μετὰ τὸ βραχῆναι ξηραινομένην ὑπὸ 

τῆς ἐν αὐτῇ ὑπαρχούσης ϑερμότητος ual τῆς ἀπὸ τοῦ ἡλίου (ταύτην γὰρ 
εἶπε τὴν ἄν ῶϑεν) τὴν ξηρὰν ἀναϑυμίασιν ποιεῖν, ἥτις ἐστὶ τὸ σῶμα χαὶ 

10 4 ὕλη τοῦ ἀνέμου: ὅταν δὲ πάλιν τῆς τοιαύτης ἀποχρίσεώς τε χαὶ ἄνα- 15 
σ᾿ ϑυμιάσεως γενομένης ἄνεμοι χατέχωσι, παυομένων τῶν ἀνέμων διὰ τὸ τὸ 
ἐν αὐτοῖς ϑερμὸν διαχρινόμενον ἀναφέρεσϑαι εἰς τὸ ἄνω, ἢ ὑπολειπο- 
μένη ἀπὸ τῆς ἀναϑυμιάσεως ἀτμὶς συνίσταταί te χαὶ ψυχομένη ὕδωρ τί- 
νεται. ἀλλὰ χαὶ ὅταν ὑπὸ τῶν ἀνέμων εἰς ταὐτὸν συνωσϑῇ τὰ νέφη χαὶ 

15 ἀντιπεριστῇ ἣ ἐν αὐτοῖς ψῦξις εἰς ἕν, καταψύχει τε ἀϑρόα γινομένη τὴν ξη- 

ρὰν ἀναϑυμίασιν xat ὕδωρ γίνεται. xual παύει οὖν τὰ ὕδατα τοὺς ἀνέ- 

μοὺς χαὶ αὐτὰ ὑπ᾽ ἐχείνων παύεται διὰ τὰ προειρημένα, ὃ σημεῖον τοῦ 20 
ἐχ διαφόρων αὐτὰ ἀναϑυμιάσεων τὰς ἀρχὰς ἔχειν. ὅτι δὲ ἀπὸ τῆς τοι- 
αύτης ἀναϑυμιάσεως of ἄνεμοι γίνονται, σημεῖον τὸ μάλιστα γίνεσϑαι πνεύ- 

20 ματα χαὶ πλεῖστα ἀπὸ τῆς τς χαὶ τῆς peonupotas- πλεῖστοι γὰρ τῶν 

ἀνέμων βορέαι χαὶ νότοι πνέουσιν, ἀπὸ τῆς ἄρχτου μὲν οἱ βορέαι, ἀπὸ 
ὯΝ . ld a \ x σ ΄ = 4 X b] , a 

ὃξ τῆς Be ΟΠ Πρίας οἱ γότοι. τῷ γὰρ τὸν ἥλιον τούτους μόνους μὴ ἐπέρ 
\ χεσϑαι τοὺς τόπους (μέχρι yap τῶν τροπικῶν χατὰ τούτους ἢ πρόοδος 

αὐτῷ γίνεται, ἔπειτα ἀπὸ τούτων τροπὰς ποιεῖται" διὸ εἶπε mp τούτους 2 

ὧν αὐτὸν χαὶ ἀπὸ τούτων χινεῖσϑαι" ἐπὶ μέντοι τὰς δυσμὰς χαὶ τὰς ἀνατολὰς 

ἀεὶ φέρεται) τῷ δὲ μὴ ἐπιέναι αὐτὸν τοὺς τόπους τούτους πλεῖστα νέφη 
τῷ σι 

“at αὐτοὺς ἀϑροίζεται, ἅτε μὴ τ τῶν τόπων τούτων ὑπὸ τῆς 
παρόδου αὐτοῦ. πλάγια δὲ εἶπε τὰ ἀρχτῷα χαὶ τὰ μεσημβρινὰ ὡς πρὸς 
τὰς ἀνατολὰς χαὶ δύσεις. προσιόντος μὲν οὖν πρὸς ἑχάτερον αὐτῶν (χαὶ 

80 γὰρ εἰ μὴ ἔπεισιν ὃ ἥλιος ταῦτα, ἀλλὰ πρόσεισί γε αὐτοῖς ἕως τῶν τρο- 
πιχῶν) γίνονται ἀναθυμιάσεις at τοῦ ὑγροῦ: ἀπιόντος δὲ πάλιν ἐπὶ τὰς 80 

\ ᾿ > , ε - A 
τροπὰς τὰς ἐναντίας, συνίσταται ψυχομένη ἢ ἀναϑυμίασις, χαὶ γίνονται 

ὕδατά τε χαὶ χειμῶνες. διὰ μὲν οὖν τὴν ἐπὶ τροπὰς χίνησιν τοῦ ἡλίου 
χαὶ ἀπὸ τροπῶν ϑέρος τε γίνεται χαὶ χειμών, χαὶ ἀνάγεταί τε χαὶ ava- 

35 θυμιᾶται τὸ ὕδωρ χαὶ γίνεται πάλιν χαὶ χαταφέρεται. τῷ δὲ πλεῖστον 

ὑγραὶ αἱ ἀναϑυμιάσεις AWa χάτω addidi 2 χατ᾽᾿ αὐτὴν I 6 ϑετῶν ex 
ὑετόν corr. ['A? post yap add. tov a 8 τῆς ἐναρχούσης (sic) A αὐτῷ a 

χαὶ om. | τῆς] ὑγρότητος AW 9. τὴν ξηρὰν --- ποιεῖν] ἀναθυμίασιν τὴν ξηρὰν 

ἀναϑυμίασιν AW 10 ἡ om. W δὲ] te AWa 11 χατέχουσι ATW 

12 ϑερμὸν om. a 4) 4 Aa 17 παύεται om. AWa 18.19 τῆς αὐτῆς A 
20 ἀπό te τῆς W 25 ἣ “ata τοῦτο πρόοδος AWa 27 χατ᾽ αὐτοὺς] xata 

τούτους AWa 28 ta post zat om. A 91 post γίνονται add. at AWa 

31. 32 τὰς ἑτέρας τροπὰς AWa 32 post συνίσταται add. te AWa γίνεται 

AWa 90 post ἐπὶ add. tag AWa 35 τὸ δὲ I post πλεῖστον add. μὲν AWa 



ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM B 4 [Arist. p- 359627, 361422] 93 

γίνεσϑαί te χαὶ ὕεσϑαι ὕδωρ ἔν te τοῖς ἀρχτιχοῖς τόποις χαὶ μεσημβρι- 
voc, ἐφ᾽ os 6 ἥλιος φερόμενος τροπὰς ποιεῖται, ὅτι οὗ πλεῖστον ὕδωρ ἣ 86 
γῇ δέχεται, ἐνταῦϑα χαὶ ἢ ἀναϑυμίασις πλείστη γίνεται, ὥσπερ χαπνὸς ἀπὸ 
τῶν χλωρῶν ξύλων (τά τε γὰρ χλωρὰ ξύλα πυρούμενα πλεῖστον χαπνὸν 

5 ἀφίησιν, ὃς καπνός ἐστιν ἀναθυμίασις ξηρά, ἦ τε πολλὴ δομένη γῇ ϑερ- 

μαινομένη ὑπό τε τοῦ ἐν αὐτῇ ϑερμοῦ χαὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου παραπλησίαν 

ἀναδίδωσιν ἀναϑυμίασιν τῇ ἀπὸ τῶν ξυλῶν) χαπνώδης δέ τις ἀναϑυμίασις 

τὸ σῶμα τοῦ ἀνέμου ἐστίν, ὡς προείρηχεν ἤδη" διὸ εὐλόγως ἀπὸ τούτων 
τῶν τόπων τὰ πλεῖστα χαὶ χυριώτατα γίνεται τῶν πνευμάτων: τοιαῦτα 40 

10 γὰρ τά τε νότια χαὶ τὰ βόρεια. χαλεῖσϑαι δέ φησι βορρᾶς μὲν τοὺς ἀπὸ 

τῆς opt πνέοντας, νότους δὲ τοὺς ἀπὸ μεσημβρίας. [δόξειε δὲ μ᾿ 
ὁμολογούμενα τὰ νῦν pede va περὶ τῶν ἀνέμων τοῖς ῥηϑησομένοις με 

ὀλίγον. νῦν μὲν γὰρ λέγει διὰ τοῦτο πλείστους τοὺς ἀνέμους βουνῷ 
\ 

τόν te βορρᾶν χαὶ τὸν νότον, διότι ἀπὸ τούτων πνέουσι τῶν τόπων, οὃς 
15 μόνους ὃ ἥλιος οὐχ Py Ge ἀλλὰ πρὸς τούτους χαὶ ἀπὸ τούτων χινεῖ- 

ται" διὸ ἐν τούτοις χαὶ τὰ νέφη συνίσταται μάλιστα" μετ᾽’ ὀλίγον δὲ δείξει 

τὸν νότον οὐχ an’ ἐχείνων τῶν τόπων φερόμενον, ἐν οἷς ὃ ἥλιος οὐ γίνε- 
ται (οὗτοι ὃὲ ἦσαν of περὶ τὸν νότιον πόλον), ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ϑερινῆς τροπῆς; 45 

, ? [6] 

xa} ἣν γενόμενος ὃ ἥλιος ἀναχάμπτει πάλιν.] 

20 p. 361222 Ἢ δὲ φορὰ λοξὴ αὐτῶν ἐστι. 

Εἰπὼν ἀπὸ ποίας ἀναθυμιάσεως of ἄνεμοι γίνονται λέγει νῦν τὴν 100» 
2 

αἰτίαν δι᾿ ἣν τῆς τοιαύτης ἀναϑυμιάσεως εἰς τὸ ἄνω φερομένης of ἄνεμοι 
οὐ χάτωϑεν ἄνω πνέουσιν, ἑπόμενοι τῇ ἀναϑυμιάσει, ἀλλὰ εἰς τὰ πλαγια- oc 

οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς γῆς πνέουσιν, ἀλλὰ περὶ thy γῆν. λέγει δὴ πάντα τὸν 

25 περιχείμενον τῇ τε γῇ χαὶ τῷ ὅδατι ἀέρα ἔπεσϑαι τῇ ἐγχυχλίῳ φορᾷ τῇ 

τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώματος, σὺν τούτῳ ὃξ χαὶ τοὺς ἀνέμους. ἀπορήσαι 

δ᾽ ἄν τις, εἰ διὰ τοῦτο οἱ ἄνεμοι λοξοὶ χαὶ εἰς τὰ πλάγια φέρονται, διότι 

χαὶ ὃ ἀήρ, ἐν ᾧ ἣ σύστασις αὐτῶν, χύχλῳ συμπεριάγεται ὑπὸ τοῦ χυχλο- 
ry 

ορητιχοῦ σώματος. πρῶτον μὲν ὅτι μὴ ἔσται Y χατὰ φύσιν χίνησις αὖτ 
| ‘ ? ry | 7 1 

30 τῶν ἀνέμων: οὐδὲ γὰρ τοῦ ἀέρος ταύτην λέγομεν εἶναι χατὰ φύσιν, 

ξ αὑτοῦ τήνδε χινεῖται. τίς οὖν ἢ χατὰ φύσιν χίνησις αὐτοῖς; 10 
εύτερον δέ, εἰ διὰ τοῦτο εἰς τὰ πλαγια χινοῦνται, διὰ τὴν περιφορὰν 

τοῦ παντός, ἔδει χαὶ τοὺς ἀνέμους ἀεὶ ἐπὶ ταὐτὰ φέρεσϑαι. νῦν δὲ οὐχ 
οὕτως" εἰσὶ γάρ τινες ot χαὶ τὴν ἐναντίαν πνέουσι τῇ 7 eae ὥσπερ ot 

35 ἀπὸ dvou@y ἐπ᾽ ἀνατολὴν πνέοντες. θεύφραστος ὃὲ τὴν αἰτίαν τῆς χι- 

2 ὅτι οὗ] ὅτι ὅπου ἃ: ὅπου μὲν AW 4 τῶν om. a γὰρ om. 1 5 δομένη] 

ὑποχαιομένη AWa 5.6 γή ϑερμαινομένη om. AWa 6 xal ἀπὸ τοῦ a 
7 ἀναϑυμίασιν om. a δέ seripsi: γάρ libri 11 δόξειε--- πάλιν (19) om. I 

μὴ om. a 14 πνέουσι --- τούτων (15) om. a 24 τῆς om. 1 ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 

AWa 26 et 28. 29 χυκλοφοριχοῦ AWa 26 δὲ om. AWa 28 ἐμπερι- 

ἄγεται AWa 32 thy περιφορὰν] to χαὶ AWa do ἀεὶ om. AWa ἐπὶ 

ταῦτα AWa 39 δυσμᾶς A: δυσμῆς W ῥέοντες AW Θεόφραστος] fr. nov. 
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΄ ~ a~ ~ ere \ ΄ κι \ ‘ δ: ~ 5 \ 2 νήσεως τῆς λοξῆς τοῖς ἀνέμοις φησὶ γίνεσϑαι διὰ τὸ μὴ ἁπλῶς αὐτοὺς Ex 
ξηρᾶς te χαὶ ϑερμῇς ἀναϑυμιάσεως γίνεσθαι: ἄνω γὰρ dy ἐφέροντο. 

\ ἀλλ᾽ εἰ χαὶ τοῦτο αἴτιον αὐτοῖς τῆς εἰς τὸ πλαγιον χινήσεως, ἐπιζητή- 1 
a7 

σειέ τις ἄν, τί δήποτε συννεύοντες π 

5 ἀντιχείμενον. ἣ δὲ αἰτία τούτου τὸ τῶν μὲν νοτίων τὰ χατὰ γῆν ὄντα 
\ 

oO 

4 διαχεχαυμένα χαὶ ξηρὰ παντάπασιν ἐμποδίζειν αὐτῶν τὴν ἐπέχεινα φορὰν 
τῇ χαύσει μαραίνοντα τὴν avatvutacw, τῶν ὃὲ βορείων πάλιν πνευμάτων 

τὰ χατόπιν χατεψυγμένα τῇ πήξει χωλύειν τὴν φορὰν. αὐτῶν τὴν ἐπέχεινα. 
διὸ χαὶ ἀπορίας ἄξιόν φησιν εἶναι 6 ᾿Αριστοτέλης, ὁποτέρωϑεν τὴν ἀρχὴν 20 

10 τὰ πνεύματα λαμβάνει, πότερον ἄνωϑεν χαὶ ἀπὸ τῆς ἐγχυχλίου φορᾶς 7 

χάτωϑεν ἀπὸ τῆς γῆς. φαίνεται γὰρ ἣ χίνησις τοῖς πνεύμασιν ἄνωϑεν 

τὴν ἀρχὴν λαμβάνειν: διὸ χαὶ πρὶν ἄρξασϑαι πνεῖν ὁ ἀὴρ ἐπίδηλος γίνεται 

ὡς ἐσομένου πνεύματος, ἀλλὰ χἂν νέφος τι 7 ἀχλὺς ἢ χινούμενον, τοῦτο 
ποσημαίνει πνεῦμα, ὡς ἤδη μὲν exet τῆς ἀρχῆς οὔσης τοῦ πνεύματος, 

ς ὗ 
= a7 av σὰ ’ὔ \ c ~ Se \ ον" ~ Ἀ , ~ , 

15 μηδέπω δὲ ἐληλυϑυίας πρὸς ἡμᾶς. διὸ δὴ τῆς μὲν χινήσεως τοῖς πνεύ- 
μασιν ἄνωϑεν χρὴ ἡγεῖσϑαι τὴν ἀρχήν: οὐδέπω γὰρ ἄνεμος, μέχρις ἂν 2 
ἄρξηται φέρεσθαι: ἧς φορᾶς ἐχεῖϑεν ἢ ἀρχή. ἐπεὶ δὲ 6 ἄνεμός ἐστιν 

5 (2! ~ / °’ A ΄ ey, \ ~ la ~ ~ >] ~ Ἵ 

οὐχ ἁπλῶς χίνησις εἰς τὸ πλάγιον, ἀλλὰ πληϑός τι τῆς ξηρᾶς ἐχ γῆς ava- 

ϑυμιάσεως περὶ τὴν γῆν χινούμενον, δῆλον ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἣ ἀρχὴ τῶν 

20 ἀνέμων. τῆς μὲν γὰρ περὶ τὴν γῆν χινήσεως τῶν ἀνέμων ἄνωϑεν ἢ 

ἀρχή, τῆς δ᾽ ὕλης τοῦ ἀνέμου χαὶ τοῦ τὴν ἀρχὴν ἄνεμον γίνεσϑαι χά- 

τωϑεν, ὅϑεν ἢ ἀναϑυμίασις. τοῦ μὲν γὰρ ῥεῦσαι τὸ ἀνιὸν χαὶ οὕτως χι- 
Q~ wv ΄ c ~ f ~ 

νηϑῆναι ἄνωϑεν ἣ αἰτία: ἢ γὰρ φορὰ τῶν πορρωτέρω, τουτέστι τῶν πολὺ 
> pee) Ὁ - τ ΄ ~ 

ἀφεστώτων ἀφ ἡμῶν xat χύχλῳ χινουμένων σωμαάτων χυριωτέρα τῆς 30 

γῆς αἰτία τοῦ χινεῖν τὴν ἀναϑυμίασιν: ἅμα ὃς χαὶ χάτωϑεν μὲν τῇ ἀνα- τῷ σι 

{ ’ >] > ? , isd 5) 4 θυμιάσει εἰς ὀρϑὸν χαὶ ἐπ᾽ εὐθείας ἢ φορά, ἥτις οὐχ ἔστιν ἀνέμου χίνη- 
> > \ as ΄ ~ ~ ΄ ΄ - b) , 

σις. εἰ γὰρ Ἣν ἢ γῇ τῆς εἰς τὸ πλάγιον χινήσεως αἰτία τῇ ἀναϑυμιάσει, 
Ἃ ἔδε λ , Re ah Ze > C [4 5 XV ΄ ΄ ς ~ EGet πλησίον αὐτῆς οὖσαν τὴν avatUUtac εἰς τὸ πλάγιον φέρεσϑαι: πᾶν 

es) Ὑ ya ayy ΣΕ ΝΎ Δα - > ape > ΄ > 
(ap αἴτιον ἰσχύει μᾶλλον ἐγγὺς ὃν τῷ ob ἐστιν αἴτιον, ἐγγὺς δὲ ἢ ἀνα- 

᾿ { / as pad mp > σ » ee =~ 5 ο - ~ δ 3 

30 θυμίασις τῇ γῇ οὐχ ὅταν ἄνω ἀνενεχϑῇ, ἀλλ᾽ ὅταν αὐτῆς πλησίον ἢ. 7 
, ~ 

μέντοι τῆς ‘EV 

ως 

σεως ἀρχὴ τοῖς πνεύμασι φανερὸν ὅτι ἐχ τῆς γῆς ἐστιν’ 
ἐχ γὰρ ταύτης ἢ ἀναϑυμίασις. 8ῦ 

1 μὴ] μήτε A 3 ἀλλ᾽ εἰ --- ἐπέκεινα (6) omissa in marg. add. 1 4 ἄν τις ἃ 

τὸ Scripsi: τοῦτο libri 5 χατὰ γῆν] fort. κατόπιν; cf. v. 8 6 ἐμποδίζει a ὃ χατόπιν] 

χατὰ τόπον Α χωλύει ἃ 9. φησιν ἄξιον ἃ 10 λαμβάνειν Ala 11 post 
χίνησις lac. IV litt. A 13 post ἐσομένου add. tod W τούτω AWa 
14 ὑποσημαίνει] ὑπὸ ὑγρὸν σημαίνει I 15 δὴ om. AWa 16 post ἡγεῖσϑαι add. 
γίνεσϑαι AWa post ἂν add. οὕτως AWa 18 γῆς om. AWa 22 τοῦ 
μὲν γὰρ --- αἰτία (23) οἴη. ἃ 20 πορρωτέρων ἃ 29 ἐγγὺς μᾶλλον ἰσχύει coll. AWa 
ὃν--- ἐγγὺς om. AWa ἡ δὲ coll. AWa 90 αὐτῆς] αὐτῇ AWa 
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ψ ~ ΄ - 

Ρ.8610᾽ ὋὍτι δὲ ἐκ πολλῶν ἀναϑυμιάσεων συνιουσῶν. 

Δείχνυσιν ὅτι ὡς at τῶν ποταμῶν ον γίνονται οὐχ ἀϑρόου ἐχχε- 
, ΄σ - ΄ 

ὁμένου ὕδατος προὐπάρχοντος ἤδη, ἀλλὰ χατ᾽ ὀλίγον νοτιζούσης τῆς γῆς 
leg ὯΝ te ἘΞ ἐν Ν \ 6 ow \ , Ὁ , 

(οὕτως δὲ εἶπε γίνεσϑαι χαὶ τὸν ὑετὸν χατὰ βραχείας ψεχάδας γινομένης 

hh 
l4 ~ \,~ Vv ΄ 

ἔφεσι τῆς μεταβολῆς, ἔπειτα τούτων συνιουσῶν ἀλλήλαις χαὶ χατα- σι a Φ vay < 

φερομένων), οὕτως δή φησι χαὶ τοὺς ἀνέμους τὴν γένεσιν ual τὴν ἀρχὴν 
a 2% πολλῶν γὰρ ἀναϑυμιάσεων χαὶ χατὰ μιχρὸν συνιουσῶν εἰς 4 

τὸ φανερὸν μέγεϑος προϊέναι τοὺς ἀνέμους. τοῦτο δῆλόν φησιν εἶναι ἀπὸ 
τῶν ἔργων: ὅϑεν γὰρ ἄρχονται πνεῖν ot ἄνεμοι, ἐνταῦϑα εἰσιν ἐλάχιστοι, 

10 προϊόντες δὲ αὔξονταί te χαὶ γίνονται λαμπροί, ὡς ἀεὶ προσγινομένων ad- 

τοῖς χατὰ τὴν εἰς τὸ πρόσϑεν πρόοδον ὥσπερ πηγῶν τῶν ἀναϑυμιάσεων 
εἰ 

χαὶ συναυξουσῶν αὐτούς. ἀλλὰ χαὶ περὶ τὴν ἄρχτον αὐτὴν ἐν τῷ yet 
- ? 5 ~ Yd > 

υῶνι xat αὐτὸν ἐχεῖνον τὸν τόπον νηνεμία τε χαὶ ἄπνοια εἶναι φαίνετα ate 
‘ 

\ 4 ΄ ’ 5 J , xy 8 

διὰ τὸ ὑπερβάλλον updos ἐμποδιζομένης τῆς ἀναϑυμιάσεως- ἀλλὰ τὸ χατ᾽ 50 
5 ΄ b) , b) ? , .- 

15 ὀλίγον ἀπορρέον ἀπὸ τῶν τόπων χαὶ δι᾿ ὀλιγότητα λανθάνον προϊὸν ἤδη 
are χ — A “ἵν a ἘΞ ὯΝ ¢ = 3 CNA , > — \ πνεῦμα λαμπρὸν γίνεται. δὲ Gt ὑπερβολὴν χρύους ἐν τῷ χειμῶνι περὶ 

Vw ’ 5 

τὴν ἄρχτον νηνεμία χαὶ ἄπνοιά ἐστιν, εὐλόγως οὐχ ἐπέχεινα ἢ ἀναϑυμίασις 
~ ἢ τῶν ἀνέμων ἀρχὴ χλᾶταί te χαὶ pst, ἀλλὰ συννεύει πρὸς ἡμᾶς. 

> 5 ~ ’ 

p. 36108 Τίς μὲν οὖν ἐστιν ἣ τοῦ ἀνέμου φύσις. 101: 

Py, = το Δ ΣΧ ΕΞ ‘ ~ > 4 AT NPN / 

20 Αναχεφαλαιοῦται διὰ τούτων περὶ τῶν εἰρημένων te χαὶ δεδειγμένων. 
~ ~ , > [~ ~ , Co 

αὐχμῶν ὃὲ χαὶ ἐπομβριῶν τὴν αἰτίαν ἀπέδωχεν ἐν τοῖς προειρημένοις οὕτω" 5 

διὰ τὸ ἐνίοτε μὲν τὴν ἀτμιδώδη γίνεσϑαι πολλαπλασίαν, tS ὃὲ τὴν ξηρὰν 
\ 5» een \ v eee , Spur ΄ ees ᾿Ν > γαῖ 

χαὶ χαπνώδη, ὁτὲ μὲν ἔπομβρα τὰ ἔτη γίνεται χαὶ Oyu, OTE ὃξ ἀνεμώδη 
\ ΄ wi ca ΄ \ 

χαὶ αὐχμώδη. εἴρηχε ὃὲ χαὶ διὰ τί παύονται of ἄνεμοι ὑπὸ τῶν ὄμβρων 

95 χαὶ γίνονται μετὰ τοὺς ὄμβρους: παύονται μὲν γὰρ τῷ ἐλαττουμένης τε 

τῆς ϑερμῆς ἀναϑυμιάσεως διὰ τὰς ἀποχρίσεις τὰς εἰς τοὺς ἀνέμους τὰς 

εἰς τὸν ἄνω γινομένας τόπον τὰ νέφη μᾶλλον συνίστασϑαι χαὶ μεταβάλλειν 10 
, πωϑούμενα τὰ a ὑπὸ τῶν ἀνέμων εἰς τὸ 

a 

\ 

ϑᾶττον εἰς ὕδωρ, πρὸς δὲ xat a 

αὐτὸ χαὶ ἀϑροιζόμενα ψύχεσϑαί τε Saiz 

30 χατισχύει ἀϑρόον γινόμενον τῆς τῶν ea ἀρχῆς. ylvovtar δὲ μετὰ 
\ Vv > Xx \ 5 “Ὁ SS f c \ 

τοὺς ὄμβρους, διότι τὸ χατενεχϑὲν εἰς τὴν γῆν ὕδωρ ϑερμαινόμενον ὑπὸ 

τον χαὶ μεταβάλλειν εἰς ὕδωρ, ὃ 

τ 

Mi Fat 
5 

τῆς ἐν τῇ γῇ ϑερμότητος χαὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀναϑυμιάσεις ποιεῖ ξηράς te 
TS e 5 ώδεις, ὧν εἰς ἀνέμους μεταβολὴ γίνεται. χαὶ χαπν 

3 προὐπάρχοντα A 7 éx] els AW 8 ἀπὸ] ἀπ᾿ αὐτῶν AWa 10 τε 

om. ἃ ἀεὶ supra vers. W! 11 περίοδον A ὥσπερ πηγῶν om. AWa 

16 εἰ δὲ --- ἡμᾶς (18) in marg. exh. I 18 χρᾶται a συνεύσει AWa 

20 ante διὰ add. πάλιν AWa post τούτων add. τὴν 1 te om. AWa 

21 post ἐπομβριῶν add. ὧν 1 22 post διὰ add. yap a 23 γίνεσθαι A 

24 εἴρηκε --- γίνεται (33) in marg. exh. 1 post παύονται add. μὲν 1 

26 τάς τὲ εἰς τοὺς AIW 21 γενόμενον AWa 28 τὸ om. 1 33 post 

ἀνέμους add. ἡ AWa 
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mlm. aN o ie \ 4 \ , \ Ve Ἀ ἊΣ 

bv δὲ ἥλιόν φησι χαὶ παύειν τὰ πνεύματα χαὶ αὔξειν TE χαὶ συν- 2% 
~ Ἃ \ \ 3 ~ ‘od \ Ὁ) Ψ'", ΄ς- > , lf efopuav. ἂν μὲν γὰρ ἀσϑενεῖς ὦσι xat ὀλίγαι αἱ ἀναϑυμιάσεις, μαραίνον- 

Ces Par beh eh σῷ: | A Wed Ὁ PO cee ae Ne aieeN , χλλὸ 
ται ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμοῦ ὄντος πλείονος χαὶ διαχρινονται. ahha 

χαὶ τὴν γῆν αὐτήν, ὅϑεν af ἀναϑυμιάσεις, φϑάνει ξηραίνων πολλάχις, πρὶν 
~ v 5 ὡς Se, , c - \ c ~ 5 

ἀπ᾿ αὐτῆς ἔχχρισιν ἀϑρόαν yevecthar det γάρ, ὡς προεῖπε, χαὶ ὑγρᾶς ava- 
΄ > \ ad 

ϑυμιάσεως: ἅμα γὰρ ἀμφότεραι γίνονται. χαὶ γίνεσθαί φησι τὴν ἀπὸ τοῦ 

ἡλίου γινομέ ϑερμό ἐν τῇ γῇ ἐνίοτε ὁμοίαν, ὡς ὅταν εἰς πολὺ 80 ἡλίου γινομένην ϑερμότητα q γῇ Ξ ὁμοίαν, 
~ ΄ wv Vv ~ , J 

πῦρ ὀλίγον ὑπέχχαυμα ἐμπέσῃ, οἷον ἄχυρον ἤ τι τοιοῦτον: φϑάνει yap 

χαταχαυϑέν, πρὶν ποιῆσαι καπνόν: οὕτω δὲ χαὶ ἢ γῆ πολλάχις ὑπὸ τοῦ 

10 ἡλίου φϑάνει ξηρανϑεῖσα πρὸ τοῦ ἀνεῖναί τινα ϑερμαινομένην ἀναϑυμίασιν. 

χαὶ διὰ μὲν ταύτας τὰς αἰτίας ὁ ἥλιος παύε: τὰ πνεύματα, ποτὲ μὲν τῷ 

or 

μαραίνειν τὸ ἐν tots ἀναφερομένοις ϑερμὸν ὀλίγον ὃν καταπαύων αὐτὰ 
χαὶ διαχρίνων, ποτὲ δὲ τῷ ϑερμαίνειν τὴν γῆν τὴν ἀρχὴν γίνεσϑαι χωλύων. 

διὰ τοῦτο γάρ φησι χαὶ περὶ τὴν τοῦ Qolwvos ἀνατολὴν χαὶ ἕως τῶν προ- 3 

15 δρόμων προσιόντος τοῦ ἡλίου ταῖς ϑεριναῖς τροπαῖς μάλιστα νηνεμίας γί- 
γεσϑαι. χαϑόλου δὲ νηνεμίας γίνεσϑαι λέγει 7 διὰ ψῦχος ὑπερβάλλον 

ἀποσβεννυμένης τῆς ἐν τῇ ἀναϑυμιάσει ϑερμότητος, ὡς ἐν τοῖς ἰσχυροῖς 
πάγοις, ἣ ὑπὸ τοῦ πνίγους καὶ τῆς ϑερμότητος πλείονος οὔσης χαταμα- 

ραινομένης τῆς ἐν τῇ ἀναϑυμιάσει οὔσης ἐλάττονος. ἐν δὲ ταῖς μεταξὺ 

90 ὥραις τοῦ τε χειμῶνος τοῦ σφοδροῦ χαὶ τοῦ ὁμοίου χαύματος νηνεμίαι γί: 

γονται 7] τῷ μήπω ἀνενεχϑῆναι τὴν τοιαύτην ἀναϑυμίασιν 7 τῷ τὴν μὲν 40 

προτέραν ἀνηλῶσϑαι γεγονότων πνευμάτων, ἄλλην 6& μηδέπω ἐπερρυηχέναι. 

Ρ. 801υ80 "Axpttos δὲ χαὶ χαλεπὸς ὃ ᾿ῶὡρίων εἶναι δοχεῖ. 

Προϑεὶς δύο, τό τε τὸν ἥλιον παύειν τὰ πνεύματα χαὶ πάλιν αὔξειν 45 

τε χαὶ συνεξορμᾶν, περὶ τοῦ ἑτέρου μόνον εἰπὼν τοῦ πῶς παύει τὸ ἕτε- ιῷ σι 

ρον παραλιπεῖν δοχεῖ τὸ πῶς Guvetopud. οὐ μὴν οὕτως ἔχει, ἀλλὰ δι᾿ ὧν 

ἐπιφέρει δῆλον ποιεῖ, πότε χαὶ πῶς ὃ ἥλιος συνεξορμᾷ τὰ πνεύματα. λέγει 
ἊΝ \ Ὁ le σ " \ \ ea, / i > ~ 

δὲ περὶ τοῦ ᾿ωρίωνος ὅτι ἄχριτος χαὶ χαλεπὸς ὃ ᾿ὡρίων εἶναι δοχεῖ 
χαὶ δύνων χαὶ ἐπιτέλλων: ἄχριτα γὰρ τὰ πνεύματα χαὶ χειμέρια χαὶ 

80 ἄλλοτε ἄλλα χαὶ δυομένου χαὶ ἐπιτέλλοντος αὐτοῦ. ἐπιζητήσαι δ᾽ ἄν τις, 50 
- > Ἀ Ν 5: , ἌΣ, ΄, b) A ΄ lA { ΄ 

πῶς εἰπὼν πρὸ ὀλίγου περὶ ᾿ωρίωνος ἀνατολὴν μάλιστα γίνεσϑαι νηνεμίαν 

vov λέγει χαὶ ἀνατέλλοντος τοῦ ᾿ωὠρίωνος χαὶ δυομένου ἄχριτα γίνεσϑαι 

χαὶ χαλεπὰ τὰ πνεύματα: δόξει γὰρ αὑτῷ μαχόμενα λέγειν. ἣ οὐχ ὁ 

1 φασι AW τὰ πνεύματα post συνεξορμᾶν (1. 2) exh. a 6 ἀμφότερα IW 

7 ἐν τῇ γῇ post ἡλίου exh. AWa post εἰς add. τὸ 1 ὃ ἐχπέσῃ ἃ 9. χατα- 

χαφϑὲν 1 11 τῷ} τὸ AW 12 χὰταπαῦον I αὐτὸ 1 18 δια- 

χρίνον I χωλύον | 14 γάρ] γοῦν AWa 15 προσιόντα a νηνε- 

μίαν ἃ 18 πλείονος οὔσης) τῆς πλείονος AWa 18. 19 χαταμεριζομένης AW 

21 ἀνηνέχϑαι AWa 22 ἀναλῶσϑαι AWa γενομένων AWa ἐρρυη- 

χέναι AWa 24 προσϑεὶς AW τὸν OM. ἃ 25 τε om. a 

26 συνεξορμᾶν I 27 ποτὲ a πῶς) ἁπλῶς AW 28 ὃ om. AWa 

20 zai post δύνων om. A'W 91 post ἀνατολὴν add. χαὶ ΑΝ ἃ 
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¢ Shan ~ ~ , \ ~ 

αὐτὸς δηλοῦται χρόνος ὑπό te τοῦ ᾿ περὶ ᾿ωρίωνος ἀνατολήν᾽ xat ὑπὸ τοῦ 
e) ΄ > ΄ 5 sa ΄ ΄ ΄ \ - » τ 
ὃ ᾿ωρίων ἀνατέλλων᾽ - διὸ οὐδὲν χωλύει νηνεμίας γινομένης πρὸ τῆς ἐπιτολῆ 

αὐτοῦ ἐν τῇ ἐπιτολῇ ἄχριτα γίνεσϑαι χαὶ χειμέρια τὰ πνεύματα. αἰτία ὃ 
τοῦ χαὶ δυομένου χαὶ ἐπιτέλλοντος | αὐτοῦ γίνεσϑαι ἄχριτα τὰ πνεύματα 101» 

Χ ¢ ΄ \ \ ΄ > ~ \ \ > ΓΤ 7 > ~ 
5 τὸ Exatépav, xat thy δύσιν αὐτοῦ χαὶ τὴν ἐπιτολήν, ἐν μεταβολαῖς 
ὡρῶν γίνεσϑαι: δύεται μὲν γὰρ ἐν τῇ εἰς χειμῶνα μεταβολῇ, ἐπιτέλλει ἰς 

δὲ ἐν τῇ éx ϑέρους εἰς υετόπωρον: at δὲ μετ apa τῶν ὡρῶν ἄστατοι 

τῷ ἀμφοτέρων πως μετέχειν χαὶ τῷ ey ν ἔχειν εἰλιχρινῶς. ἐν τού- 
ὯΝ - - > ΄ ἐν a Ff Cc iw~ Εν 

τοις OF] τοις XALPOLS ἐπιτέλλων TE χαὶ OVO μενος. OL ες αὐτῶν EYOVSL TO 5 

5 f 5 2 ΄ - 

10 εὐχίνητόν τε χαὶ εἴν Ttov, ἐπιδηλότε epov ay χειμῶνα ποιεῖ. Θεόφραστος 

ὃὲ ἐν τῷ Περὶ ἀνέμων περὶ τούτων οὕτως λέγει" “(at) δ᾽ ἐπ᾽ ᾿ωρίωνος 
5 ἀνατολῇ χαὶ δύσει τῶν πνευμάτων ἀχρισίαι συμβαίνουσιν, ὅτι ἐν ταῖς 

μεταβολαῖς ἀεὶ πάντα πέφυχεν ἀοριστεῖν, 6 δ᾽ ᾿ὡρίων ἀνατέλλει μὲν (ἐν) 
ἀρχῇ ὀπώρας, δύνει δ᾽ ἐν ἀρχῇ Bae ὥστε διὰ τὸ μήπω χαϑεστά- 

> ΄ σ ~ \ > (aa CE ee A) 
15 vat WY OSULAY WPAy, τὴς ie γινομένης, τῆς 0 TAUOIWLEVT)S, αναγχη χαι τὰ 

Of Of 
, 

. Ὕ 
πνεύματα ἀχατάστατα χαὶ ἄχριτα εἶναι dik τὸ ἐπαμφοτερίζειν τὰ ἐξ Exa- 10 

΄ σ ὯΝ \ \ ΄ NEE, 
τέρας, ὅϑεν δὴ ual χαλεπὸς λέγεται χαὶ δύνων χαὶ ἀνατέλλων. ἔτι διὰ 

τὸ μέγεϑος τοῦ ἄστρου" gx πολλῶν γὰρ ἀστέρων, χαὶ πολὺ μέρος χατέχει. 
\ , 

διὸ οὐ πᾶς ἅμα οὔτε δύεται οὔτε ἀνατέλλει, ἀλλὰ χαὶ ἐν πολλαῖς ἡμέραις" 
20 διὸ χαὶ παρατείνει ὃ χειμών. 

p. 361035 Οἱ δ᾽ ἐτησίαι πνέουσι μετὰ τροπὰς χαὶ κυνὸς ἐπιτολήν. 

cpl τῶν ἐτησίων λέγων προειπὼν πότε πνέουσι χαὶ τίνας ὥρας, Exa- 20 
τέρου τῶν προειρημένων τὰς αἰτίας ἀποδίδωσι. μετὰ μὲν οὖν τροπὰς 
ϑερινὰς χαὶ χυνὸς ἀνατολὴν πνέουσιν, ὅτι πλησίον μὲν ὧν ὃ ἥλιος (ἔστι 

ὃ δὲ πλησίον προσιών τε ταῖς ϑεριναῖς τροπαῖς xal χατ᾽ αὐτὰς wy) διὰ τὴν τῷ 
1 

ἐγγύτητα φϑάνει ξηραίνων τὴν γῆν. πρὶν γενέσϑαι τὴν am αὐτῆς ἀναϑυ- YYOTH ᾿ ΞῊρ Ἢν γὴν; πριν γενεσύαε τὴν Ai is 

ίασιν. ὀλίγον δὲ ἀπελϑόντος σύ γὼ ἴγεται ἣ ἀπ᾿ αὐτοῦ ϑερωό- υ ; 7 ἃ ἀπελῦοντος σύμμετρος ἤδη γίνεται ἢ aT ρυό 

τῆς; ὡς τήχειν τὰ πεπηγότα ὕδατα, ἃ δεχομένη ἣ γῆ χἄπειτα ξηραινο- 2 

μένη ὑπό τε τῆς ἐν αὑτῇ ϑερμότητος χαὶ τῆς ἀπὸ τοῦ ἡλίου οἷον τύφεται 
80 χαὶ ϑυμιᾶται χαὶ ἀνίησι τὴν τῶν ἀνέμων χορηγίαν. ἀπορήσεις δ᾽ ἄν τις, 

ὃ τὰ om. ἃ αἰτίαν AWa 4 post γίνεσϑαι add. φησὶν ἃ 6 et 7 ὁρῶν ἃ 
6 γίνεσϑαι om. I 8 πῶς AIW nat τὰ μὴ δ᾽ ἑτέρας AWa 8. 9 ἐν τοῖς 
τοιούτοις δὴ χαιροῖς AWa 9 of scripsi: oH (?) 1: om. AWa αὐτῶν libri 

10 Θεόφραστος --- ἀνατέλλων (17) in marg. exh. 1 χαὶ Θεόφραστος a 11 δὲ 

om. AW ἐν τῷ Περὶ ἀνέμων] 1X,55 (IIL p. 118 Wimmer) at δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ωρίωνος 
Theophr.: αἱ om. AW: αἱ δ᾽ om. Ia 12.13 ἐν μεταβολαῖς Theophr. 13 post πάντα 
add. μάλιστα Theophr. ἀριστεῖν Al ἐν ex Theophr. addidi 16 τὰ 

om. a Theophr. 17 xat post δὴ om. 1 jess I 19 οὔτε post ἅμα] litt. οὐ 

ex corr. I? ἐπιτέλλει AWa ἀλλ᾽ ἐν AWa 23 χατὰ ἃ 25 τε 
om. a τροπαῖς om. AW χαὶ-- αὐτὰς I: χατὰ ταύτας AWa 28 post 

τήχειν add. τὲ W post ἃ add. χαὶ A 29 post xat add. bro AWa 30 

ἀνίεισι I ἀπορῆσαι a 

Comment. Arist. III 2. Alex. in Meteora. γ᾽ 
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pp at ahh en ε τῶν Pa ~ yy ree ee) Sa ἈΞ ὰ ϑάνει τὴν Tv εἰ ἐγγὺς ὧν ὁ ἥλιος τῆς γῆς χαὶ ὑπ αὐτὰς τὰς τροπὰς φ ἣν τ 
s \ > > ~ \ \ \ icant \ 

ξηραίνων πρὶν ἀτμίδα γενέσϑαι, πῶς οὐχὶ χαὶ τὰ πεπηγότα ὕδατα χαὶ TAS 
> ΄ 5 J nn X\ 

χιόνας λύει te χαὶ ἀναξηραίνει τότε πάσας, ἀλλ᾽ ὀλίγον ἀπελϑών. ἢ ὡς τὸ 
> Ea | 4 \ \ la / ~ eh ξ if σ 9) ες 

εἰχὺὸς πολλὰ μὲν χαὶ τότε λυόμενα παραχρῆμα ἀναξηραίνεται, ὁσα O UTO- 
- la \ ~ v / 

5 λείπεται αὐτῶν, τήχεται μὲν χαὶ ταῦτα, οὐ μὴν ἔτι οὕτως, ὥστε χαὶ ταχέως 30 
A ~ ΄ 5 » ~ x Ὁ aA og Ἂ 5 \ ~ . - ~ 

πρὸ τοῦ ἰχμάσαι ἀναξηρανθῆναι τὴν δεδεγμένην αὐτὰ γῆν. ἣ τῷ μᾶλλον 
δ “ \ wv 

τότε λύεσϑαι αὐτὰ μετὰ τὰς τροπὰς ἢ On’ αὐτὰς τὰς τροπὰς ot ἄνεμοι 
΄ ΄ ~ ‘\ © ~ 

yivovtat, ὡς ual αὐτὸς προελϑὼν ἐρεῖ. προσιὼν μὲν yap ὃ ἥλιος τῷ προ- 
rr τω - ~ 5Ὁ 7 oO Srey, 

εψυγμένοις προσβάλλειν τοῖς μέρεσι τῆς γῆς οὐδέπω οὕτως αὐτῶν χατα- 
~ ΄ - Lone > ane 10 χρατεῖ, ὡς λύειν τὰς ἐν αὐτοῖς χιόνας ἐπὶ τοσοῦτον δύνασϑαι" διὰ ταὐτὸν 

δὲ οὐδὲ ὑπ᾽ αὐτὰς τὰς τροπάς" μετὰ δὲ τὰς τροπὰς τῷ προτεϑερμάνϑαι 
= \ Ὁ a ~ ἢ] " Ἁ A on γξ » 4 »] \ a“ AG ww 5 τῷ Ἄ \ 25 χαὶ προωδοπεποιῆσϑαι αὐτὰ πρὸς THEW ἔτι ἐγγὺς ὧν Avor ave αὕτη γὰρ 

αἰτία καὶ τοῦ μετὰ τροπὰς μείζω γίνεσϑαι χαύματα. τοῦ δέ γε μὴ πνεῖν 

τῶν νυχτῶν τοὺς ἐτησίας αἰτίαν ἀποδίδωσι, διὰ τὸ μὴ τήχεσϑαι τότε τὰ 

15 πεπηγότα διὰ τὴν τῶν νυχτῶν ψυχρότητα. οὔτε GE τὸ πεπηγὸς ϑυμιᾶται, 
(διὸ τῶν νυχτῶν οὐ γίνονται αἱ ἀναθυμιάσεις) οὔτε τὸ μηδὲν ἔχον ξηρόν. 
εἴη δ᾽ ἄν τοῦτο προστιϑεὶς ὑπὲρ τοῦ χαὶ ταύτην αἰτίαν ἀποδοῦναι τοῦ τῶν 

ἡμερῶν ἐχείνων τοὺς ἀνέμους πνεῖν" ὅτι γὰρ χαὶ ξηρότης τότε ἐστὶν ἐν τῇ 
{i πολλή, ἅτε προεξηραμμένῃ ἀπὸ τοῦ ἡλίου xat προτεϑερμασμένῃ. 

S \ 

20 p. 362a11 ᾿Αποροῦσι δέ τινες διὰ τί βορέαι μὲν γίνονται συνεχεῖς. 

Ἡ ἀπορία φανερὰ ἣν ἀπορεῖσϑαί φησι" διὰ τί γὰρ μετὰ μὲν τὰς ϑερινὰς 
> le > 

τροπὰς ἄνεμοι συνεχεῖς πνέουσι βορέαι, ot χαλούμενοι ἐτησίαι, ἀπὸ τῶν 

πρὸς ἄρχτον μερῶν, οὐχέτι δὲ μετὰ χειμερινὰς τροπὰς ἀπὸ τῶν | με- 102 
σημβρινῶν τόπων νότοι συνεχεῖς πνέουσιν, ὡς εἶναι χαὶ νότους ἐτησίας, 

25 χαίτοι buotay σχέσιν τοῦ ἡλίου μετὰ χειμερινὰς τροπὰς πρὸς τοὺς μεσημ- 
βρινοὺς τόπους ἔχειν δοχοῦντος, ὁποίαν πρὸς τὰ ἀρχτῷα μετὰ τὰς ϑερινὰς 
τροπάς. τοῦτο δέ φησιν οὐκ ἄλογον οὕτως ἔχειν: γίνονται μὲν γὰρ χαὶ 
νότοι τὴν ἀντιχειμένην ὥραν, τουτέστι μετὰ χειμερινὰς τροπὰς ἔαρος ἀρ- 

χομένου, of χαλούμενοι λευχόνοτοι διὰ τὸ αἰϑρίας πνεῖν, ὥσπερ οἱ βο- ὅ 

80 ρέαι μετὰ τὰς ϑερινὰς τροπάς, οὐχ οὕτω δὲ γίνονται συνεχεῖς: διὸ Aay- 

ϑάνοντες τὴν ἀπορίαν ποιοῦσι τὴν προειρημένην. αἴτιον δὲ τοῦ μὴ συν- 
εχεῖς αὐτοὺς ὁμοίως τοῖς βορέαις γίνεσϑαί φησιν εἶναι ὅτι ὃ μὲν βορέας 

1 τῆς γῆς om. AWa ὃ τότε om. 1 4 αὐξηραίνεται ἃ 5 χαὶ post 

μὲν om. | 7 αὐτὰ] αὐτὰς I 10 αὐτοῖς] αὐτῶ 1 11 τῷ] to AW 

12 προοδοποιεῖσϑαι | 13 μετὰ τὰς τροπὰς Aa τοὺς δέ γε ἃ 14 ἐτησίας ex 

ἐτησίαν corr. I? διὰ fort. delendum 15 νυχτερινῶν A 16 ἀναϑυμιάσεις] 
ἀνα in marg. add. A οὔτε] οὐδὲ AWa τὸ -- ἔχον] τὸ μιχϑὲν I ξηρόν] 

ϑερμὸν W 17 τοῦ post ὑπὲρ om. AW τοῦ ante τῶν] αὐτοῦ A 11. 18 τῶν 

ἡμερῶν) νυχτῶν I, sed corr. ead. m. 18 post ἀνέμους add. μὴ I xat om. AWa 

τότε ξηρότης coll. AWa 20 μὲν om. A γίνονται om. W 23 post peta add. 

τὰς ἃ 24 τόπων] μερῶν AWa 25 post ὁμοίαν add. τὴν AWa 28 post peta 

add. tas AWa ἦρος AWa 30 post διὸ add. διὰ I 31. 32 μὴ δὲ συνεχεῖς AWa 
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ἀπὸ τῶν ὑπὸ τὴν ἄρχτον πνεῖ τύπων, οἱ πλήρεις ὕδατός te χαὶ χιόνος 
εἰσὶ πολλῆς, ὧν μετὰ τὰς ϑερινὰς τροπὰς τηχομένων ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἢ 

~ ὔ ~ , ~ gn ~ ~ 

Υἢ δεχομένη τὸ ἀπὸ τῆς τήξεως αὐτῶν ὕδωρ συνεχῶς ἀτμίζει ὑπὸ τῆς 

ϑερμότητος χαὶ ὥσπερ ϑυμιᾶται. διὰ τοῦτο γὰρ μᾶλλον μετὰ τὰς ϑερι- 10 

5 vas τροπὰς ἣ ἐπ᾽ αὐταῖς πνέουσιν οἵ ἐτησίαι: τότε γὰρ χαὶ λύεται τὰ 
7 , » \ \ \ ts ; ὩΣ , 

πεπηγότα μάλιστα" τότε γὰρ καὶ τὰ πνίγη γίνεται, οὐχ ὅταν μάλιστα πλη- 

σίον ὃ ἥλιος ἢ τοῖς πρὸς ἄρχτον τόποις, ἀλλὰ μετὰ τὰς τροπάς" τότε γὰρ 

ἔτι τε ἐγγύς ἐστι τῶν τόπων τούτων χαὶ πλείω χρόνον αὐτὰ προτεϑέρ- 

μαγχεν. ὁμοίως δέ φησιν ὡς of βορέαι μετὰ ϑερινὰς τροπὰς πνέουσιν, 
“ an ) Pan ae, Sea apy GP + ve - 759 4 ar 10 οὕτω πνεῖν καὶ τοὺς ὀρνιϑίας μετὰ τὰς χειμερινὰς τροπάς: χαὶ γὰρ οὗτοι 

Pal / Pere a δὲ ime Ae , SS) δίας 3 aa) SPN 9. Sie ae 
ἐτησίαι εἰσίν: ods δὲ cine λευχονότους, νῦν ὀρνιϑίας χαλεῖ. εἰπὼν δὲ ad- 15 

"Ὁ 5 ’, >. ἫΝ ~ τὰ τ ΄, > te 4 σ ἥξ > U4 

τοὺς ἐτησίας εἶναι ἀσϑενεῖς, διὰ τί ἀσϑενεῖς mpooedyxev’ ὅτι γὰρ ἐλάττους 
‘ , ~ 5 , i4 ~ av 4 

χαὶ βραδύτερον τῶν ἐτησίων πνέουσι. πῶς δὲ βραδύτερον, λέγει: ὅτι γὰρ 

μὴ μετὰ ἴσας ἡμέρας τῶν τροπῶν οὗτοι τῶν χειμερινῶν ἄρχονται, wed? 
σ Ὁ / ~ ~ “« te! X \ 

15 ὅσας ot βορέαι τῶν ϑερινῶν τροπῶν. οἵ μὲν γὰρ βορέαι οὐ μετὰ πολὺ 
͵ ΄ -- ἘΣ ~ ῳ yd ~ \ 

πλείους εἴκοσιν ἡμερῶν τῶν ϑερινῶν τροπῶν ἄρχονται πνεῖν, of δὲ ὀρνι- 

ϑίαι μετὰ ἑβδομήχοντα ἡμέρας ἄρχονται πνεῖν τῶν χειμερινῶν τροπῶν. 
9 ξ΄ ἣν, , 

ὧν ὃ yo- 
ΠΣ 2 Ser peta, Exeter νὴ Hee Se SRC NY SINS got SY Ὡς ς ἴ, ἧττον ἐνισχύει χινεῖν τὰς ἐχεῖϑεν ἀναθυμιάσεις μετὰ τὰς χειμε- 20 

αἴτιον δέ φησι τούτου, ὅτι πόρρω ὧν ὃ ἥλιος τῶν τόπων, ἀφ 

Ἧ , 5 ~ δι ς ww ,r 4 S , \ X 

20 ρινὰς τροπάς. οὐ συνεχεῖς δὲ Of ἄνεμοι οὗτοι πνέουσι, διότι τὰ μὲν 
5 ~ < \ > va , ] , 5 eo \ X ς \ \ « = 

dovevy χαὶ ἐπιπολῆς τότε ἀποχρίνεται περὶ τὴν ἑβδομηχοστὴν μετὰ χει 
΄ ¢ Υ, ΄ ΄ ~ ΄ 

μερινὰς τροπάς, ὡς εἴρηχεν, ἡμέραν, τὰ δὲ μᾶλλον πεπηγότα χαὶ πλείονος 

δεόμενα ϑερμότητος πρὸς τὸ λυϑῆναι μετὰ πλείονα χρόνον λύεται προσ- 
ἰόντος τοῦ ἡλίου τοῖς τόποις, ἀφ᾽ ὧν ὃ νότος πνεῖ. χαὶ διὰ τοῦτο δια- 

25 λείποντες χαὶ οὐ συνεχεῖς οὗτοι πνέουσιν of ἄνεμοι χαὶ οὕτως, ὡς ἂν εἰ 
\ , \ 5) \ 5) y ra) , ~ > r Ἔ 

χαὶ πάλιν μετὰ τὰς θερινὰς τροπὰς ἔπνεον οἱ ἐτησίαι πλεῖον ἀπελϑόντος 90 
~ ς 4 ΄ \ \ \ 7 = \ Ἃ Ὁ 

τοῦ ἡλίου: τούτου γὰρ δηλωτιχὸν τὸ πάλιν. ἧττον γὰρ ἂν συνεχεῖς 

ἔπνεον πορρωτέρω ἀφισταμένου τοῦ ἡλίου, ἐπεὶ ὅσον γε ἐπὶ τοῖς μέρεσι τοῖς 
χατὰ τὴν μεσημβρίαν ἀεὶ ἀπ᾿ αὐτῶν ἄνεμος πνεῖ’ ϑερμότεροι γὰρ οἱ τό- 

~ ~ 7 , 

80 ποι ὄντες οὗτοι πλείω τῆς ὑγρᾶς τὴν ξηρὰν ἔχουσιν ἀναϑυμίασιν, ἥ ἐστιν 

ἄνεμος. 

1 πνεῖν A! πλήρης A 3 πήξεως A post ἀτμίζει add. te AWa 

5 ὑπ᾽ αὐτὰς AWa 6 ante οὐχ add. xai I 7 dpxtw a 9 post peta 
add. tas AWa 9 πνέουσιν ---τροπάς (10) om. 1 11 ante νῦν add. τούτους 

AWa ὀρινϑίας I 13 πῶς δὲ βραδύτερον om. AWa 15 οἱ μὲν yao— 

ϑερινῶν τροπῶν (16) om. AWa 16 δὲ] yap Wa 16. 17 ὀρινϑίαι 1 18 post 
φησιν add. εἶναι AWa 19 ἰσχύει AWa 23. 24 προσιὸν W 24 post 

προσιόντος add. yao A 25. 26 εἰ χαὶ of ἐτησίαι πάλιν ἔπνεον peta tas ϑερινὰς τροπὰς 

coll. AWa 29. 30 ὄντες of τόποι coll. a 30 πλείω ex πλεῖον corr. 1: πλείων A 

ἥτις ἃ 

ΤῈ 
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Ὁ ~ ω “- ~ >I 

p. 362231 ‘O 6& νότος ἀπὸ τῆς ϑερινῆς τροπῆς πνεῖ, xat οὐχ ς 
ἀπὸ τῆς ἑτέρας ἄρχτου. 

Εἰπὼν ἐλάττους χαὶ ὀψιαίτερον πνεῖν τῶν ἐτησίων τοὺς νότους διὰ 80 

τὸ πόρρω ὄντα τὸν ἥλιον τῶν τόπων τούτών μετὰ τὰς χειμερινὰς τροπὰς 

ἐνισχύειν ἧττον, νῦν δείχνυσι, πῶς ὃ ἥλιος μετὰ τὰς χειμερινὰς τροπὰς 

πορρωτέρω ἐστὶ τῶν τόπων, ἀφ᾽ ὧν ὃ νότος πνεῖ, πόϑεν τε ὁ νότος πνεῖ 
σι 

in] ww ie δ᾽ . Ὁ l4 ~ 

δειχνὺς χαὶ ποῦ εἰσιν at χειμεριναὶ τροπαί. λέγει δὴ τὸν νότον ἀπὸ τῆς 
~ ~ ~ ~ c wv σ > 

ϑερινῆς τροπῆς πνεῖν, χαὶ οὐχ ἀπὸ τῆς ἑτέρας Gpxtov. 6 ἐστιν ἄσα- 
~ ¢ ~ id ~ ΄ ~ 

ὥς εἰρημένον διὰ τὸ προειρημένον ὑπ᾽ αὐτοῦ τὸ “ert τροπαῖς πάλιν ταῖς 
Ὁ 

tg 
10 ϑεριναῖς πνέουσιν of ἐτησίαι" Goxet yap διὰ τούτων λέγειν τοὺς ἐτησίας % 

cya ~ ἴς - - ~ BD >) 5 , > \ Pl AW (ἢ ἊΣ Ἄδα 

ἀπὸ τῶν ϑερινῶν πνεῖν τροπῶν. ἢ οὐ ταὐτόν ἐστι τὸ ἐπὶ ϑεριναῖς πνεῖν 
4 > , ~ ΓΕ οἱ ~ ~ ~ Vv IST \ ~ / τοὺς ἐτησίας τῷ ἀπὸ ϑερινῶν τροπῶν πνεῖν. εἴρηχε δὲ διὰ τῆς λέξεως 

δμοίως πνεῖν τοὺς νότους ἐχ διαλειμμάτων διὰ τὸ πόρρω τὸν ἥλιον εἶναι 

τότε, ὡς ἂν εἰ χαὶ οἱ ἐτησίαι ἔπνεον πάλιν τὰς ϑερινὰς τροπὰς διαστή- 

15 σαντες, πλεῖον ἀφεστῶτος ἤδη τῶν τόπων τοῦ ἡλίου, ἀφ᾽ ὧν οὗτοι φέ- 

ρονται. χεῖται γὰρ τὸν βορέαν πνεῖν ἀπὸ τῆς ϑερινῆς τροπῆς. ἔτι χαὶ 

τὸ GAN οὐχ ἀπὸ τῆς ἑτέρας ἄρχτου ἀσαφὲς χαὶ αὐτό. ἔοιχε δὲ νῦν 
ἀχριβολογούμενος δειχνύναι ὅτι πνεῖ μὲν ὁ νότος πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὃε- 40 

ρινῆς τροπῆς (ἐπὶ τούτου γάρ ἐστιν ἣ xa ἡμᾶς μεσημβρία, πνέοντος δὲ 

20 ἐντεῦϑεν ἐπὶ τάδε ἢ οἴχησίς ἐστιν ἢ ἡμετέρα" πρὸς γὰρ τῇ ἄρχτῳ μᾶλλον" 
ἊΝ δὰ pM ~ = et ὃ χύχλ a aN A ele 2 διὸ XV ἔξ- 

μεταξὺ γὰρ τοῦ τε ἀεὶ φανεροῦ χύχλου, ὃς ἀεὶ φανερός ἐστι διὰ τὸ ἔ 
αρμα τοῦ βορείου πόλου, χαὶ tod ϑερινοῦ τροπιχοῦ ἢ xa ἡμᾶς οἰχου- 

μένη): πνέων δὴ ἀπὸ τῆς ϑερινῆς τροπῆς, τῷ ἀπὸ τῶν μερῶν, xa ἅ 
ς 5 ΄ lj κω ale) > , ΄ , 

ἐστιν 7 χειμερινὴ τροπή, φέρεσϑαι πρὸς ἡμᾶς an’ ἐχείνης φαίνεται πνέων, 

25 [ὥσπερ χαὶ βορρᾶς πνέων ἀπὸ τῶν τόπων τῶν περὶ τὴν ἄρχτον χαὶ τὸν 
ἀεὶ φανερὸν πόλον, ἃ μετὰ τὸν ϑερινὸν τροπιχόν ἐστι χείμενα, δοχεῖ ἀπὸ 
τῶν ϑερινῶν πνεῖν διὰ τὸ ἀπὸ τῶν πλαγίων τούτων πρὸς ἡμᾶς φέρεσϑαι, 

ἀφ᾽ ὧν μερῶν ὡς πρὸς τὸν ὅλον χόσμον ὃ χειμερινὸς τροπιχός.] εἰ δὲ ἀπὸ 45 
τ aye ~ ~ Q? σ΄ > Nee τς, yess - i“ ΄ , = ~ 

τῆς ϑερινῆς τροπῆς, xa’ ἥν ἐστι πρὸς ἡμᾶς μεσημβρία, ὃ νότος πνεῖ, 
80 δῆλον ὡς πόρρω ὃ ἥλιος τούτων τῶν μερῶν ἐστι μετὰ τὰς χειμερινὰς 

τροπάς. διὸ μετὰ ἑβδομνήχοντα ἡμέρας ἄρχονται πνεῖν of νότοι, δοχοῦντες 

μὲν πρὸς ἡμᾶς φέρεσϑαι ἀπὸ τῶν χειμερινῶν τροπῶν, ὅτι ἀπὸ τούτων 

τῶν μερῶν χαὶ ἀπὸ ταύτης τῆς πλευρᾶς πνέουσι πρὸς ἡμᾶς, ἣ ἀνάλογόν 

3 post εἰπὼν add. 6&AW 6 πόρρω AWa 7 δεικνὺς] δείκνυσι AWa 

9 διὰ τὸ —odtor φέρονται (15. 16) in marg. exh. I ταῖς om. a 11 τῶν 

om. Aa post ϑεριναῖς add. τροπαῖς AWa 13 τοὺς om. I 14 πάλιν 

om. | post πάλιν add. μετὰ a 16 κεῖται --- τροπῆς om. AWa 18. 19 τροπῆς 

ϑερινῆς coll. 1 20 post ἐντεῦϑεν add. αὐτοῦ AWa 24 ἀπ᾽ ἐκείνης iterat I 

25 ὥσπερ --- χειμερινὸς τροπιχός (28) delenda sunt; om. AW: ὥσπερ --- φέρεσϑαι (27) om. a 

29 μεσημερία (sic) I: ἰσημερία AWa ὁ νότος] ὄντος A} 31 ἄρχεται At 

33 ῥέουσι ΑΙ 4] ἢ A: ay W 
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Cn ad ~ ΄ ~ ~ ~ ~ ΄ 

στιν ὡς πρὸς ἡμᾶς τῇ ϑέσει τῷ χειμερινῷ τροπιχῷ χαὶ τῷ νότῳ, φε- Mv 

ἊΝ S\ 5 sit ~ , \ ~ ~ ~ 

pevor ὃξ απὸ τῆς ὡς πρὸς ἡμᾶς μεσημβρίας καὶ τῆς ϑερινῆς τροπῆς; 50 

ΞΘ τις τόπῳ ἐγγύτερος γίνεται πλεῖον τ τς νος τῶν χειμερινῶν εἶτ: 

πῶν. οὐχέτι μέντοι πνέουσιν οἵ νότοι χατὰ τὰς ϑερινὰς τροπὰς γενομένου 
5 τοῦ ἡλίου, χαίτοι ἐντεῦϑεν πνέοντες τς ἡμᾶς, ὅτι ὡς εἶπε προαναλίσχει 

τὰς ἀναθυμιάσεις τῶν τόπων τούτων ὃ ἥλιος, xa? ὧν φέρεται, πρὸ τοῦ 
τὴς διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ ἀοίχητος πᾶς ὃ τόπος εἶναι | δοχεῖ, 102v 
πὲρ ὃν ὃ ἥλιος φέρεται. διὰ τοῦτο μὲν οὖν εἶπε τὸν νότον ἀπὸ ἐπ ἧς 

- 

τροπῆς πνεῖν: τὸ δὲ GAN οὐχ ἀπὸ τῆς ἑτέρας ἄρχτου ὡς ἴσον εἶπ [0] 

~ . ? Yv ΄ ΕἾ 

10 τῷ ἀλλ᾽ οὐχ ἀπὸ τὸ ee πόλου, ἄρχτον ὀνομάσας χαὶ τὸν χαλούμε- 
νον νότιον πόλον, ἐπεὶ ὃ βόρειος οὕτω χαλεῖται ἀπὸ τῶν ἄρχτων τῶν πλη- 

yeaa 

Glov αὐτοῦ χατηστερισμένων. ἕξ ae ὃς χαὶ Son εἰσὶ τόποι ot ΤΩΣ 
“4 ial δείχνυσι, χαὶ ὅτι ἢ μὲν xa ἢ 

χύχλου, ὅς ἐστιν ἐγγὺς τοῦ βορείο 
15 τοῦ ϑερινοῦ τροπιχοῦ, ἔξω οὖσα τῶν τόπων. OVS ὃ ΠΣ Peet χαὶ χει- 

μένη πρὸς τῷ τόπῳ μᾶλλον τῷ ἀρχτιχῷ, τοσοῦτον ἀπ reas αὐτοῦ, 

ὅσον ἐστὶ τὸ διάστημα ax’ αὐτοῦ τοῦ πόλου πρὸς τὸν aE 
τοῦτο γὰρ τὸ μέρος ἀοίχητον διὰ ψῦχος, ὥσπερ χαὶ τὸ 
ρινοῦ τροπιχοῦ πάλιν διὰ τὸ χεχαῦσϑαι. ἢ δέ γε τῶν ἀντοίχων ih ιν ἢ 

20 πρὸς τῷ ἑτέρῳ πόλῳ μεταξὺ πάλιν τοῦ τε ἀεὶ ἀφανοῦς ἡμῖν χύχλου τοῖς 10 

οἰχοῦσιν ἐνταῦϑα, ὃς οὐ πόρρω ἐστὶ τοῦ νοτίου χαλουμένου πόλου, ὃν χαὶ 

χύχλον ἀνταρχτιχὸν χαλοῦσι, χαὶ τοῦ χειμερινοῦ τροπιχοῦ" ἣν εἰχὸς χαὶ 

αὐτὴν οἰχεῖσϑαι, τῷ τὴν αὐτὴν χρᾶσιν ἔχειν ὡς πρὸς τὴν ἀπό τε τοῦ 
ἡλίου χαὶ τῶν ἄλλων ἄστρων σχέσιν πρὸς τὴν γῆν τῷ μέρει τῷ xa? 

95 μᾶς οἰχουμένῳ. χαὶ γὰρ ἐχεῖ τὰ μὲν μεταξὺ τοῦ τε πόλου χαὶ τοῦ 

ἡμῖν ἀεὶ ἀφανοῦς χύχλου διὰ τὴν ἔγχλισιν τοῦ πόλου διὰ ψῦχος ἀοίχητα 

εἶναι. ὅσον γὰρ ὃ βόρειος πόλος ἐξῆρται πρὸς Huds, τοσοῦτον ὁ νότιος 15 
ἐγχέχλιται" ὡς ἴσον ἀπολαμβάνεσϑαι ἐνταῦϑα ὑπό τε τοῦ ἀρχτιχοῦ χύχλου 
χαὶ τοῦ βορείου πόλου χἀχεῖ ὕπό τε τοῦ νοτίου χαλουμένου πόλου χαὶ 

80 τοῦ ἡμῖν ἀεὶ ἀφανοῦς χύχλου τοῦ ἀνταρχτιχοῦ χαλουμένου. χαὶ ἴσον αὐ- 

τῶν 6 ἥλιος ἀφεστὼς δι᾿ ὑπερβολὴν χρύους ἀοιχήτους ποιεῖ τοὺς τόπους. 
ξ΄ 

τὸ O& μετὰ τὸν χειμερινὸν τροπιχὸν διὰ χαῦμα πάλιν ἀοίκητον χάχεῖ" ὦ 
‘ 

υ 

ς 
πᾶν τὸ μεταξὺ τῶν τροπιχῶν ἀοίχητον εἶναι διὰ χαῦμα, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὃ 

ὃ ἥλιος ἔπεισι. 

ὁ ᾧ] ἡ ἃ post ἥλιος add. τῷ AWa ἐγγυτέρω AWa 4 γινομένου 
AWa 6 xa} ods a; fort. recte 7 ἀναχϑῆναι AWa yap om. AWa 
9 ῥεῖν AW 11 post καλεῖται add. ταύτην ἐπίχλησιν ἔχων AWa 12 τόποι 

post οἰχούμενοι exh. AWa 14 post χύχλου add. ἐστὶ AWa 6 ἐστιν ATW 

15. 16 χειμένης 1 16 ἐπέχουσα Aa αὐτοὺς 1 19 διὰ τὸ] ἀπὸ διὰ in 

ras. A χαίεσϑαι 1 ἣ post πάλιν om. AWa 20 πάλιν μεταξὺ coll. A 
ἡμῖν ---ἐνταῦϑα (21) om. I χύχλου om. W 23 τε om. AWa 24 τῷ 

μέρει om. 1 26 ἔγχλησιν W 29 νότου W 30 ἀεὶ om. 1 30. 31 

ἥλιος αὐτῶν coll. a 31 δι᾽] διὸ A 32 διὰ χαῦμα] διάχαυμα AW: διάστημα a 

33 καύματα AWa τὸ δέ ἐστιν AWa 
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p.362232 Δύο γὰρ ὄντων τμημάτων τῆς δυνατῆς οἰχεῖσϑαι 20 

χώρας. 

Δείχνυσι χαὶ διὰ χαταγραφῆς τούς τε οἰχουμένους τῆς γῆς τόπους χαὶ 

τὰ σχήματα αὐτῆς. τῆς δὲ δυνατῆς οἰχεῖσϑαι χώρας εἶπεν, ἀλλὰ 80 

5 οὐχὶ οἰχουμένης, ὅτι οὔτε περὶ τῶν ἀντοίκων λεγομένων, οἵτινές εἰσιν 

of ἐν τῇ πρὸς τῷ νοτίῳ πόλῳ οἰκουμένῃ λεγομένη, οἷόν te διαβεβαιώσα- 
re Ὑ >] Ὁ 4 \ i“ , 9 bY Sle , 

σϑαι ὡς ὄντων ἐξ ἱστορίας τὴν πίστιν λαβόντας, GAA ἐστι τοιαύτη στοχα- 

ζομένοις ἀπὸ τῆς διὰ τὸν ἥλιον χαὶ τὴν τούτου ἴσην ἀπόστασιν τῶν ἐχεῖ 

τόπων τοῖς Tap ἡμῖν ὁμοίαν οὖσαν εὐχρασίαν: ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν χατὰ 

10 τὴν ἡμετέραν οἰχουμένην χύχλῳ περιοιχούντων ἐξ ἱστορίας ἔστι τὴν πίστιν 

λαβεῖν, τῷ πολλὴν χαὶ ἄπλωτον οὖσαν ἐν μέσῳ ϑάλασσαν χωλύειν τὰς 3 

περιόδους. λέγει δὲ τὴν μὲν χαϑ᾿ ἡμᾶς οἰχουμένην πρὸς τὸν ἄνω πόλον, 

τὴν δὲ ἑτέραν πρὸς μεσημβρίαν χαὶ πρὸς τῷ ἑτέρῳ πόλῳ, οὐχ ὅτι ἣ με- 
X > o ~ 4 > / 2) > σ τ δὴ ¢ ~ ἣν 

σημβρίᾳα πρὸς ἐχείνῳ τῷ πόλῳ ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι ὡς πρὸς ἡμᾶς πρὸς 
9. ~ \ i? > 4 ) o ce ~ al ig , / ? ς 

15 ἐχεῖνα τὰ μέρη ἐστί, xa? ἅπερ ἡμῖν ἐστιν ἢ μεσημβρία. λέγει δ΄ ἔχα- 

τέραν οἰχουμένην ἔχτμημα τῆς σφαίρας εἶναι τῆς γῆς τυμπανοειδές - τοι- 

αύτη yap ἢ ἐπιφάνεια γίνεται ἢ ἀποτεμνομένη ὑπό τε τῶν δύο χύχλων, 

xa ἡμᾶς μὲν τοῦ τε ἀεὶ φανεροῦ χαὶ tod ϑερινοῦ τροπιχοῦ, κατ᾽ ἐκεί- 40 

γους δὲ τοῦ τε ἀεὶ ἡμῖν ἀφανοῦς χαὶ τοῦ χειμερινοῦ τροπιχοῦ χαὶ τῶν 

90 ἐπιζευγνυμένων ἀπὸ τοῦ χέντρου τῆς γῆς ἐπ’ αὐτοὺς εὐϑειῶν. τοῖς δὲ 

χύχλοις τοῖς ἐν τῇ ἀπλανεῖ σφαίρᾳ οὖσιν ἀνάλογον λαμβάνει χύχλους τινὰς 

ἐν τῇ τῇ». οὔσῃ χαὶ αὐτῇ σφαιριχῇ, χαὶ οὕτως δείχνυσι τὰ τμήματα τῆς 

τῆς τὰ οἰχεῖσϑαι δυνάμενα ὄντα τυμπανοειδῆ. τοὺς δὲ χύχλους τοὺς περι- 

éyovtas ἐν ἑχατέρᾳ οἰχουμένῃ τὴν οἰχουμένην γῆν χαὶ τὰ τούτων τμήματα 

25 ὑπὸ τῶν ἀπὸ τοῦ χέντρου τῆς γῆς ἐπιζευγνυμένων ἐπ᾽ αὐτοὺς εὐϑειῶν 45 

ἀπολαμβανόμενα, βάσεις λέγει τῶν χώνων τῶν γινομένων xa)’ ἑχατέραν ot- 

χουμένην ὑπό τε τῶν ἀπὸ τοῦ χέντρου τῆς γῆς ἐπιζευγνυμένων ἐπὶ τοὺς 

χύχλους εὐθειῶν, χαὶ αὐτῶν τῶν περιφερειῶν. τὸ GE χέντρον τῆς γῆς χαὶ 
τῶν χώνων χέντρον γίνεται. ἔστω γὰρ λόγου χάριν ἢ μὲν τῆς γῆς σφαῖρα 

80 ἢ ΑΒΓΔ, zai ἔστω βόρειος μὲν πόλος αὐτῆς ὁ A, νότιος δὲ ὃ I’, ἰσημε- 

ρινὸς δὲ χύχλος ὃ ΒΔ, χύχλος δὲ ὁ μὲν ἀεὶ φανερὸς ἔστω ὧν πρὸς τῷ 
ἀρχτιχῷ πόλῳ ὃ EZ, ὃ δὲ ϑερινὸς τροπιχὸς ὁ HO. παλιν δὲ 6 μὲν ἀεὶ 50 

μή \ 5 \ ΄ ~ i>) x ~ Pe > 

ἀφανὴς ἡμῖν ὧν πρὸς τῷ νοτίῳ πόλῳ ὃ IK, ὃ ὃξ χειμερινὸς τροπιχὸς 
ες 

ὃ ΛΜ’ χέντρον δὲ τῆς γῆς ἔστω τὸ Ν. ἂν δὴ ἀπὸ τοῦ N ἐπιζευχϑῶσιν 

4 δὲ] te] 0 ἐν τῇ A 7 λαβόντες Wa 9 exspectas ὁμοίας οὔσης edxpactas; 

εὐχρασίαν om. I 10 ἐστὶ I 11 ἄπλοτον I 13 ἑτέραν ex corr. I 

14 xpos post ἡμᾶς om. | 15 ἡμῖν] εἰ ἡμῶν 1 16 τυμπανοειδῇ I 

17 post χύχλων add. τῶν a 18 μὲν τοῦ τε --- τροπιχοῦ om. AW 19 δὲ] τὲ I 

τῶν om. AIW 21 ἀπλανῇ a odor AW post τινὰς add. xai AWa 

22 αὐτὴ σφαιριχὴ I 25 τοῦ om. AW 27 tis yHs om. I 30 μὲν 

βόρειος coll. AW 32 ὁ ΗΘ] 6 om. W: qa A 04 6 ν 1 
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εὐθεῖαι ἐπί te τὰ EZ χαὶ τὰ HO, χαὶ πάλιν ἐπὶ τὰ IK χαὶ AM, γίνεται 
τυμπανοειδῆ τῆς σφαίρας ἐχτμήματα, τό τε ὑπὸ τοῦ ΝΖ, χαὶ NOH χώ- 

νου ἐχτεμνόμενον χαὶ τὸ ὑπὸ τοῦ NIK, χαὶ NAM. χαϑ’ ἐχα τέραν δὲ τὴν ot- 109. 

χουμένην δύο χώνους εἶπεν, ἰδίᾳ Exdtepov χύχλον μετὰ τῶν ἀπὸ τοῦ χέν- 

5 τροῦ ἐπιζευγνυμένων ἐπ᾽ αὐτὸν εὐϑειῶν χῶνον εἰπών. δείξας δὲ διὰ τῆς 
χαταγραφῆς τὰ τυμπανοειδῇ ἐχτμή- 
ματα μετὰ ταῦτα λέγει ὅτι ταῦτα 

μόνα τῆς γῆς οἰχεῖσϑαι δυνατόν. 
χαὶ λέγει περὶ τῆς xa ἡμᾶς otxov- 5 

10 μένης, ἧ ἀνάλογόν ἐστι χαὶ ἢ ἑτέρα, 
χαὶ δεύινυσιν ὅτι αὕτη μεταξύ ἐστι ὃ 
τοῦ τε ἀεὶ φανεροῦ χαὶ τοῦ ϑερινοῦ 
τροπιχοῦ, χαὶ οὔτε ἐπέχεινα τῶν τροπι- 
χῶν οἷόν τε ταύτην εἶναι" οὗ πίστιν 

15 φέρει τὸ εἰ ἣν ἐπέχεινα τοῦ ϑερινοῦ 
τροπιχοῦ οἰχούμενά τινα, οὐχ ἂν ἣν 
ἐχείνων ἣ σχιὰ πρὸς ἄρχτον τετραμ- 10 

/ 

vévy ἀεί. ὅτε γὰρ χατὰ τὰ ἀρχτιχὰ μέρη ὃ ἥλιος αὐτῶν γένοιτο, ἀνάγχη τὴν 
) ae, 4 > \ 5 , 

γινομένην ax αὐτῶν σχιὰν πρὸς μεσημβρίαν πίπτειν διὰ τὸ ἀνάγχην εἶναι 
90 τὴν ἀπὸ τοῦ φωτιζομένου σχιὰν ὑπό τινος γινομένην ἐπὶ ϑάτερα μέρη πίπ- 15 

ς ΄ δ Ὧ 4a \ ΄ > ΄ - Bel Be ΚΠ ΄ aa 
τειν ἣ xa) ἃ τὸ φωτίζον ἐστί. νῦν δὲ ἀοίχητοι πρότερον οἱ τόποι προΐ- 

ν εἰς τὰ μεσημ- 
~ 
ι ὄντων γίνονται διὰ ϑερμότητα, πρὶν 7 τὴν σχιὰν μεταπεσε 

βρινὰ μέρη, ἀντιπαρελϑόντος εἰς τὰ βόρεια τῶν φωτιζομένων τοῦ ἡλίου. 

τὸ δὲ πρὶν ἢ ὑπολιπεῖν τὴν σχιὰν προσέϑηχεν, ὅτι ὧν ὃ ἥλιος χατὰ 
25 χάϑετόν ἐστι, τούτους ἀσχίους ἀναγχαῖον εἶναι. τῶν δὲ οἰχούντων ἐπέ- 20 

χεινα τοῦ ϑερινοῦ τροπιχοῦ ἐγίνετο ἂν χαὶ χατὰ χάϑετον ὃ ἥλιος: οὕτως 

δὲ ὑπέλειπεν ἂν τότε ἢ σχιὰ τῶν οἰχούντων ἐχεῖ. εἰ οὖν μήτε ἀσχιοι 

γίνονται μήτε σχιά τινος γίνεται πρὸς μεσημβρίαν, δῆλον ὡς οὐδὲ οἰχητά 

ἐστι τὰ ἐπέχεινα τῆς μεσημβρίας: ὄντων γὰρ χαὶ οἰχουμένων ταῦτα ἂν ἐγί- 

80 vovto. λέγονται μέντοι of περὶ Συήνην οἰχοῦντες τῆς Αἰϑιοπίας ἐν τῇ 

μεσημβρίᾳ ὄντος τοῦ ἡλίου χατὰ τὰς ϑερινὰς τροπὰς ἄσχιοι γίνεσϑαι: 
εἰ οὕτως ἔχει, οἰχοῖεν ἂν οὗτοι xat αὐτὸν τὸν ϑερινὸν τροπιχόν- εἰ γὰρ 2% 

oO. 

4 * [4 5 , >) > fe » 5 \ \ / Ἃ >) 

) XO0V ETEXELVA, οὐ μόνον ἂν EYLVOYTO ασχιοι, ἀλλὰ χαὶ WETETITTEY ἂν αυ- 

τῶν ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν ἣ σχιά. εἰ δέ, ὡς λέγουσί τινες, εἰσί τινες τῶν 

9 νεξζ ἃ: νεζὴ AW vq a: νηϑι A 3 nix A δὲ om. AW 
7 post λέγει add. καὶ Wa 10 ἡ om. 1 14 αὐτὴν εἶναι AWa 18 ta 

om. 1 αὐτῶν om. a 19 ἀνάγκη Aa 21 xa} ἃ scripsi: xata libri 

21. 22 προϊόντος a 22 post μεταπεσεῖν add. τῶν φωτιζομένων a 23 τῶν φωτιζο- 

μένων om. ἃ 24 ὑπολείπειν Arist. EF ὧν] οἷς AWa 21 ὑπέλιπεν AWa 

εἰ οὖν --σχιά τινος (28)] εἴ τινες γίνονται μιήτε σκιὰ τινὸς AW: ἐπεὶ δὲ σχιαὶ οὐ ἃ 

28 γίνονται AWa 29 χαὶ om. ἃ 31 ὅπερ AWa 92 ἔχοι a 33. 34 οὐ 

μόνον --,᾽αὐτῶν I: ἔπιπτεν W: ἔπιπτεν ἂν a: οὐ μόνον A 34 τὴν om. ἃ 

τῶν om. Aa 



104.  ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM B 5 [Arist. p. 362232. 12] 

\ ἢ > , - ΄ Pe) Η \ ΄ Bo , > 

Αἰϑιόπων, ὧν ἣ oud ἐπὶ τὰ μεσημβρινὰ μέρη μεταπίπτει ποτέ, οὗτοι 
εἶεν ἂν ἐπέχεινα τοῦ ϑερινοῦ τροπιχοῦ οἰχοῦντες. χαὶ ex τῶν περὶ τού- 

\ ων ἐδ > 

τῶν δὲ λεγόντων χαὶ οἰομένων ἀντιλέγειν τοῖς bn’ ᾿Αριστοτέλους δειχνυμέ- 
νοις πιστοῦται τὸ διὰ χαῦμα ἀοίχητα εἶναι ταῦτα τὰ μέρη. φασὶ γὰρ 

5 αὐτοὺς τὰ πλεῖστα ἐν ὕδατι χαταδύεσϑαι χαὶ παρὰ φύσιν τινὰ βιοῦν βίον, 
χαίτοι 7 ὑπὸ τῷ τροπιχῷ οἰχοῦντας 7 βραχὺ παραλλάσσοντας. τὰ μὲν 80 

οὖν ἐπέχεινα τοῦ τροπιχοῦ διὰ χαῦμα ἀοίκητα, τὰ δ᾽ ὑπὸ τὴν ἄρχτον διὰ 
ψῦχος" ὃ γὰρ ἥλιος μ»ηδέποτε τούτοις τοῖς μέρεσι πλησιάζων τῆς γῆς ἀοίχητα 

αὐτὰ ποιεῖ. ὡς δὲ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἔχει οἰχουμένης, οὕτως ἔχειν ὕπο- 
5 er] ~ ~ 5 i“ \ x \ δ΄ εὶς ΄ὰῷ land ΒΝ 10 ληπτέον χαὶ ἐπὶ τῆς τῶν ἀντοίκων. τὰ μὲν γὰρ ἐπὶ τάδε τῆς χειμερινῆς 

τροπῆς ἀοίχητα διὰ χαῦμα, τὰ δὲ πρὸς τῷ πόλῳ διὰ ψῦχος. φέρεσϑαι 

δέ φησι χαὶ τὸν στέφανον χατὰ τοῦτον τὸν τόπον, xa’ ὅν ἐστιν ἢ xad’ 
ἡμᾶς οἰχουμένη, τουτέστι μεταξὺ τοῦ τε ἀρχτιχοῦ χύχλου, χαὶ τοῦ ϑερινοῦ 3 

τροπιχοῦ: οὗ ἀπόδειξιν φέρει τὸ γίνεσϑαι αὐτὸν ὑπὲρ χεφαλῇς ἡμῶν, 

15 ὅταν γένηται χατὰ τὸν μεσημβρινὸν χύχλον, τουτέστιν ὅταν μεσουρανῇ με- 
σηυβρινὸς γὰρ λέγεται χύχλος ὃ διὰ τῶν πόλων χαὶ τοῦ χατὰ χορυφὴν 
ἡμῖν σημείου γραφόμενος χύχλος. εἴη δ᾽ ἂν χαὶ διὰ τούτου δειχνὺς τὴν 

xa)’ ἡμᾶς οἰχουμένην οὖσαν μεταξὺ τῶν προειρημένων xduhwv εἰ γὰρ 
e 4 id 5 ~ v a , ~ 3 4a Vv c \\ 

O στεφᾶνος O EY τοις ἄστροις, OY ASyOUGL τῆς Δριάδνης ὄντα ὑπὸ Διο- 40 

90 νύσου χαταστερισϑῆναι (6 γοῦν "Αρατος οὕτως περὶ αὐτοῦ λέγει “αὐτοῦ 

χἀχεῖνος στέφανος, τὸν ἀγαυὸς ἔϑηχε σῆμ᾽ ἔμεναι Διόνυσος, ἀποιχομένης 
A 4 * >? 5 Si > δλ ~ l4 , id ? ριάδνης) εἰ δὴ οὗτος μεταξὺ τῶν προειρημένων χύχλων χείμενος χαῦ 
ἡμᾶς μεσουρανήσας γίνεται, δῆλον ὡς ἡμεῖς οἰχοῦμεν ἐν τῷ μεταξὺ τῶν 

προειρημένων χύχλων τόπῳ. 

25 p. 362b12 Διὸ χαὶ γελοίως γράφουσι νῦν τὰς περιόδους τῆς γῆς: 

tf ¢ ~ ε ΄ ς 

Δείξας τὴν xa ἡμᾶς οἰχουμένην, ὁμοίως δὲ χαὶ τὴν ἑτέραν éxa- 103v 
Ψ a ~ la ~ ~ > ~ ΄ 

τέραν ἐν τυμπανοειδεῖ τινι ἐχτμρήματι τῆς γῆς οὖσαν, αἰτιᾶται τοὺς γρά- 

φοντας τὰς τῆς γῆς περιόδους χαὶ τὴν οἰχουμένην σφαιριχὴν ποιοῦντας" 
ἀντὶ γὰρ τοῦ σφαιροειδοῦς τῷ χυχλοτερεῖ ἐχρήσαντο. ὅτι δὲ τοῦτο ἀδύνα- 

80 tov, δῆλον χαὶ ἐκ τοῦ λόγου χαὶ éx τῶν φαινομένων: χαὶ πῶς xad? Exd- 

τερον δῆλον, λέγει, χατὰ μὲν τὸν λόγον, ὅτι δείχνυσιν ὃ λόγος ἐπὶ μὲν τὸ 5 

πλάτος ὡρισμένην τὴν οἰχουμένην χαὶ διαλαμβανομένην ὑπό τινων ἀοικήτων, 
πλάτος λέγων τὸ ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πόλου μέχρις ἑτέρου διάστημα. εὑρέϑη 

1 ἐπὶ] χαὶ εἰς AWa ποτέ Om. ἃ 4 ἔστι πιστοῦσϑαι ἃ τὸ διάχαυμα AW: 

διὰ τὸ χαῦμα ἃ 5 post φύσιν add. τρόπον a βίον om. AWa 6 χαὶ 

βραχὺ A post βραχὺ add. τι AWa 7 οὖν om. AW διὰ χαῦμα in marg. A 

9 οἰχουμένης ἔχει coll. AWa 17 ἡμῶν AWa 19 τῆς] tov W 20 *Apatos] 

Phaenom. y. 71sq. 21 ἀγαυὸν I: ἀγαϑὸν AW σῆμα Al ἔμεναι om. ALW 

ἀνοιχομένης 1 22 οὕτως A 20 post ἡμᾶς add. μὲν 1 μεσουρανίσας AWa 

21 τυμπανοὲέιδῇ Wa 29 σφαιροειδὴς AWa χυχλοτερὴς Aa: χυχλοτερὲς W 

ἐχρήσατο AWa Ol ἐπὶ] χατὰ a 32 χαὶ διαλαμβανομένην om, AWa 

33 πόλου μέχρις ἑτέρου om. AWa 
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yap ὑπὸ tod λόγου ὅτι τὰ μὲν πρὸς τοῖς πόλοις τοῦ χατὰ τὸ πλάτος δια- 
στήματος χύχλου διὰ τὸ πόρρω εἶναι τοῦ ἡλίου ἀοίκητά ἐστι, τὰ δὲ μεταξὺ 
τῶν τροπιχῶν διὰ χαῦμα πάλιν ἀοίχητα: ὡς εἶναι τοῦ πλάτους τ προ- 
εἰρημένου ὑπ᾽ αὐτοῦ οἰχούμενα τό τε μεταξὺ τοῦ ἀρχτιχοῦ χαὶ τοῦ ϑερι- 

5 νοῦ τροπικοῦ χαὶ πάλιν τὸ μεταξὺ τοῦ χειμερινοῦ τροπιχοῦ χαὶ τοῦ ἀν- 10 
ταρχτιχοῦ. χατὰ μέντοι τὰ χύχλῳ τούτων τῶν τυμπανοειδῶν ἐχτμημάτων 

οὐδὲν χωλύει Exdtepov, ὅσον ἐπὶ τῇ τῶν ἀέρων χράσει, πᾶν οἰχεῖσϑαι, ὡς 

συνῆφϑαι χαὶ μὴ διαλείπειν. οὐ γάρ ἐστι μέρος τι αὐτῶν ὑπερβάλλον ψυ- 
χρότητι ἣ χαύματι. 6 γὰρ ἥλιος πρὸς πάντα αὐτὰ δμοίαν ce λαμβάνει, 

10 ὡς πᾶν δύνασϑαι αὐτὸ χαὶ οἰχητὸν χαὶ πορεύσιμον εἶναι, εἰ μήπω χωλύει 
πλῆϑος ϑαλάσσης. τὸ δὲ χύχλῳ 
δύσιν, χαὶ μῆχος εἶπε τῆς γῆς, 

τοῦτο, ὅ ἐστι χατὰ τὸ ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ 

ἐπεὶ πλάτος τὸ ἀπὸ τῶν πόλων. εἰπὼν 

δὲ πῶς τῷ λόγῳ τοῦτο δῆλον, 1 πΡαν ΤΠ πῶς χαὶ χατὰ τὰ φαινόμενα, πτει 15 

τε τοὺς πλοῦς [ἀοίχητοι γὰρ] χαὶ τὰς ese πλεῖον γὰρ χατὰ a 

15 μῆχος χαὶ τὴν χύχλῳ περίοδον τῆς γῆς οἰχούμενον φανε eS: ἐστιν 7 KATO τ 
πλάτος. χαὶ λαμβάνει τῶν χατὰ τὴν περιφέρειαν, ὃ μῆχος εἶπε, συν- 

εχῶς οἰχουμένων τόπων χαὶ ἱστορουμένων διάστημα χαὶ τῶν χατὰ 

πλάτος, χαὶ δείχνυσι πλείω τόπον τῆς 1ῆς κατὰ τὸ μῆχος ἣ uate 

τὸ πλάτος οἰχούμενον. τὸ γὰρ ἀπὸ Ἡραχλείων ΠῚ μέχρι τῆς 
) ~ ~ , 

20 Ἰνδιχῇς, 6 ἐστι χατὰ μῆχος ual γνωρίμως πᾶν οἰχούμενον (εἰσὶ δὲ at 20 
YL ¢ , ~ \ Ὁ ~ ς Pe) 

μὲν Ἡράχλειαι στῆλαι πρὸς δυσμαῖς, ἢ δ᾽ Ἰνδικὴ πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς) 
ἘΝ a] ΕΝ ΄ “5 ΄ \ ~ ~ ~ τοῦ ἐξ Αἰϑιοπίας, ἥ ἐστιν ἐσχάτη οἰχουμένη πρὸς τῷ ϑερινῷ τροπιχῷ 

χαὶ τῇ μεσημβρίᾳ, πρὸς τὴν Μαιῶτιν χαὶ τοὺς ἐσχάτους τῆς Σχυϑίας τό- 
ποὺς, οἵ εἰσι πρὸς τῇ ἄρχτῳ, ἐγγὺς διπλάσιόν ἐστιν: οὕτως γὰρ ἔχειν 

\ νὰ \ \ Ὑ i ¢ / \ , - - \ 

φησὶν αὐτὰ πρὸς ἄλληλα μεγέϑους, ὡς πέντε πρὸς τρία, τοῦ τε πλοῦ xal τῷ σι 

~ όἔπν ὦ ΄ \ 4 4 Ἁ \ 

τῶν ὁδῶν συναριϑμουμένων τε χαὶ συντιϑεμένων. xattor τὸ μὲν ἐπὶ πλά- 
τος πᾶν τὸ οἰχούμενον εἴληπται μέχρι τῶν ἀοιχήτων ἐφ᾽ ἑἕχάτερα προδή- 2 

i 

> hus, τὰ δ᾽ ἐφ᾽ Exdtepa τῶν χατὰ τὸ μῆχος οἰχουμένων ἐπί te ραχλείας 
στήλας χαὶ ἐπὶ τὴν ᾿Ινδιχὴν τῷ ὑπὸ ϑαλάσσης διαλαμβάνεσϑαι, οὐ τῷ ἀοίκητα 

80 εἶναι οὐ φαίνεται συνείροντα, ὡς πᾶσαν ἐν χύχλῳ φαίνεσϑαι περιοιχουμένην. 

p. 362030 Ἐπεὶ δ᾽ ὁμοίως ἔχειν ἀνάγχη τόπον τινὰ πρὸς τὸν 

ἕτερον πόλον. 
σ ΄ 

Δείξας τὴν ϑέσιν τῆς xa? ἡμᾶς οἰχουμένης, χαὶ ὅτι ὁ μὲν βορρᾶς 
y= 

~ γ ΄ ε ~ ~ ¢ a ΄ ~ 

ἀπὸ τῶν περὶ THY ἄρχτον τόπων πρὸς ἡμᾶς πνεῖ, O δὲ νότος ἀπὸ τῆς 
,ὔ Vv aD id ) ΄ ~ ,ὔ Ν \ \ f la 

35 μεσημβρίας, ἔστι δ᾽  xad? ἡμᾶς μεσημβρία χατὰ τὸν ϑερινὸν τροπιχόν, 

1 τὸ μὲν 1 2 χύχλου] fort. χύχλῳ 4 ὑπ᾽ αὐτοῦ om. AWa τοῦτε I 

6 τὸ χύχλω AWa post τούτων add. τὸ AW 9. ἢ] καὶ W 10 αὐτὸν I 

μὴ πολὺ κωλύει Wa: μὴ χωλύει πολὺ A 11 τούτου ὦ ἐστὶ I 12 εἶπε --- πόλων 
om. Wa τῆς γῆς -- αἰπὼν om. A ἐπεὶ 50 1051: ἐπὶ I 13 δὲ om. I 

14 πλοῦς Arist.: πόλους libri ἀοίχητοι γὰρ delevi 18 τὸ om. AWa 19 τὸ 

ante πλάτος om. AWa 22 τοῦ ἐξ] τοῦ ἔξω AW: τῆς ἔξω 1 23 τὴν μεσημβρίαν I 

26 τε χαὶ συντιϑεμένων om. W 21 εἴληπται om. AWa 27. 28 προδήλως τὰ δ᾽ ἐφ᾽ 

ἑκάτερα om. AW 28 ἐφ᾽ ἑκάτερα --- οἰκουμένων] κατὰ μῆχος οἰκούμενα a 90 πᾶν AW 
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~ εἰ , l4 5 ΄ [4 e ,’ v δ΄ 

μέτεισιν ἐπὶ τὴν πρὸς τῷ ἑτέρῳ πόλῳ οἰκουμένην, ἥτις ὁμοίαν ἔχει ϑέσιν 
isd e . ἘΝ ΡΞ ΟΣ 2 - if la 

πρὸς tov ἥλιον, ὡς % ἐνταῦϑα οἰχουμένη. xal ἐπεὶ ἐχεῖνος ὁ τόπος 
΄ ΄, ~ ΄ ς ec ~ \ € NX ec ~ y. 

ὁμοίως ἔχει πρὸς τὸν ἐχεῖ πόλον, ὡς 6 ἐνταῦϑα πρὸς τὸν ὑπὲρ ἡμᾶς exer 40 
᾿ “γῶν ἢ > Σ , » > a σ ὩΣ seen 

πόλον, δῆλόν φησιν εἶναι ὡς τά τε ἄλλα ἀναλόγως ἕξει τὰ ἐχεῖ τοῖς ἐν- 
΄-Ν a c ~ ΄ Ὑ 

5 ϑάδε χαὶ δὴ χαὶ ἣ τῶν πνευμάτων σύστασίς te ual ϑέσις" ὥστε ἔσται, 

χαϑάπερ ἐνταῦϑα πνεῖ ὃ βορρᾶς ἀπὸ τῶν πρὸς τῷ πόλῳ τόπων τῶν χατ- 

εψυγμένων, οὕτως χἀχεῖ τις ἄνεμος ἀπὸ τῶν πρὸς τῷ πόλῳ τόπων τῶν χατ- 
3 \ 

αι ΓΝ εψυγμένων πνέων πὸ τῆς ἐχεῖ ἄρχτου, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ πύλου τοῦ 
~ as a ~ is ~ c ~ / ve ? ΄ ~ 

ἐχεῖ, Ov ἀδύνατον διιχνεῖσθαι μέχρις ἡμῶν. ὃ γοῦν βορέας ὃ Tap ἡμῖν 

10 οὐ μόνον οὐ πνεῖ μέχρις ἐχείνων, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπὶ πᾶσαν ἐξιχνεῖται τὴν ἐν- 
: ~ , ΄ Sue \ ~ \ , PS, 

ταῦϑα οἰχουμένην. ἔστι γάρ, φησίν, ὥσπερ ἀπόγειον τὸ πνεῦμα τὸ βόρειον" 45 
> ΄ ἣΝ ~ ee) » - 

ἀπόγεια δὲ λέγεται πνεύματα τὰ μὴ πολὺ τῆς χώρας ap ἧς ἄρχεται πνεῖν 
Pred ~ ~ ὋΣ τα ~ -9 “4 

προϊόντα. πλεῖστοι γὰρ βορέαι δοχοῦσιν ἡμῖν πνεῖν διὰ τὸ τὴν ἡμετέραν ot- 
~ Vv ~ -} ? > ~ 7 4 

χησιν πρὸς τῇ ἄρχτῳ χεῖσϑαι, ἀφ᾽ ἧς οὗτος πνεῖ: ὅμως μὲν χαὶ ἐν ταύτῃ 
3 4 \ >) > \ \ ie \ ~ \ YY, rd v2 

15 ἐπιλείπει xal οὐχ ἐπὶ πολὺ προχόπτει. περὶ γοῦν τὴν ἔξω Λιβύης da- 

λασσαν τὴν νοτίαν, ὡς ἐνταῦϑα οἱ βορέαι xat οἱ νότοι πνέουσιν, οὕτως 
, dust πάλιν οὐχ οὗτοι, GAN εὖροι χαὶ ζέφυροι διαδεχόμενοι ἀλλήλους χαὶ 
> ΄ > ΄ ~ ΄ δ δι σ ς ~~ 5 ἄν ~ 

ἀντιπνέοντες ἀλλήλοις συνεχῶς πνέουσι. δῆλον δὲ ὅτι ὡς τῷ ἀπὸ τῆς 50 

ἄρχτου πνέοντι ἐνταῦϑα ἀνέμῳ, ὅς ἐστι βορρᾶς, ἀνάλογον πνεῖ τις ἐχεῖ 
~ 

20 ἀπὸ τῆς ἄρχτου τῆς ἐχεῖ, οὕτως χαὶ τῷ ἀπὸ τῆς ϑερινῆς τροπῆς πρὸς ἡμᾶς 4 
ry 

πάλιν φερομένῳ, ὅς ἐστι νότος, χἀχεῖ ἀπὸ τῆς χειμερινῆς τροπῆς ἔσται 
\ τις ἄνεμος πρὸς ἐχείνους τετραμμένος χαὶ ἀντιπνέων τῷ ἀπὸ τοῦ πόλου. 

Ά co ρ. 36328 “Ott μὲν οὖν νότος οὐχ ἔστιν. 

Δείξας ὅτι μὴ ἔστι νότος 6 παρ’ Futv πνέων ἄνεμος πρὸς ἡμᾶς 104r 
25 ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πόλου, φησὶν ὅτι μηδὲ ἀπὸ τῆς χειμερινῆς τροπῆς πνέων 

ἄνεμος ὃ παρ᾽ ἡμῖν νότος ἔστιν. εἰ γὰρ τοῦτο, δέοι ἂν ἄλλον πάλιν 
ἄνεμον πνεῖν ἀπὸ ϑερινῶν τροπῶν οὕτως γὰρ τὸ ἀνάλογον ἀποδοϑήσεται. 

οὐ μὴν ἔστιν: εἷς γὰρ μόνος ἄνεμος φαίνεται πνέων ἐναντίος τῷ βορρᾷ 10 
ax ἐχείνων τῶν τόπων, ὥστε ἀνάγχη νότον πνεῖν ἀπὸ ϑερινῆς τροπῆς 

80 χαὶ τῆς διαχεχαυμένης χώρας. πᾶν 6& τὸ ἀπὸ τοῦ ϑερινοῦ τροπιχοῦ 

μέχρι τοῦ ἰσημερινοῦ διάστημα ϑερινὴν τροπὴν ἔϑος αὐτῷ λέγειν. τοῦ- 

tov δή φησι τὸν διαχεχαυμένον τόπον διὰ τὴν τοῦ ἡλίου γειτνίασιν, οὐχ 

ἔχειν ὕδατα χαὶ νομάς, νομὰς λέγων τὰς χορηγίας τῷ ὕδατι ὡσανεὶ ὕδα- 

ς 1 ϑέσιν ἔχει coll. ἃ ὃ. ὁ om. I 4 post εἶναι add. ὅτι AWa τε om. 

AWa 5 σύστασις] στάσις AWa τε] δὲ 1 οὕτως --- κατεψυγμένων 

(8) om. AWa 9 post éxet add. τὶς ἄνεμος πνέων a 11 ἀπόγιον et andyta 

G21 12 τὰ om. AW πνεῖν] πᾶν a πνεῖν -- ἡμῖν (13) om. A 

14 οὕτως W μὲν] μέντοι ἃ 10 διαχόπτει AWa 20 πρὸς ἡμᾶς -- 

τροπῆς (21) om. ἃ 21 πάλιν ante τροπῆς (20) exh. A: ante πρὸς W 23 οὖν νότος 

IW Arist. E: post οὖν add. 6 Aa Arist. FHN 24 παρ᾽ ἡμῖν ὃ coll. AWa 
28 ἐναντίως A 30 τὸ om. a dl λέγει a 32 δέ φησι W 
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TOS τροφᾶς, αἵτινες διὰ τὴν πῆξιν, ὅταν λύωνται, ποιήσουσιν ἐτησίας, 
ἀνταποδιδοὺς τοῦτο πρὸς ὃ εἶπε μετὰ τὴν ἀπορηϑεῖσαν ἀπορίαν, διὰ ποίαν 15 
αἰτίαν βορέαι μὲν ἐτησίαι “τ τε χαὶ πνέουσι, νότοι δ’ οὔ. εἶπε γὰρ 
ἐχεῖ “ἔχει γὰρ οὐχ ἀλόγως. ὅτι οὖν μὴ ἀλόγως ἔχει τὸ μὴ εἶναι νό- 

5 τοὺς ἐτησίας, ἀπέδωχε νῦν. διὰ μέντοι τὸ τὸν τόπον εἶναι πολὺ πλείω 
ἐχεῖνον χαὶ ἀναπεπταμένον, ἀφ᾽ οὗ ὃ νότος πνεῖ, τοῦ τόπου τοῦ ἀφ᾽ οὗ 
ὃ βορρᾶς (πολὺ γὰρ μείζων τε καὶ πλατυτέρα ἣ διαχεχαυμένη τῶν πρὸς 
τῇ ἄρχτῳ μερῶν) υξίζων χαὶ πλείων χαὶ μᾶλλον ἀλεεινὸς ovens 6 νότος 
ἐστὶ τοῦ ΠΠρ τυ, χαὶ μᾶλλον ἐχεῖνος πρὸς ἡμᾶς διαβαίνει ἢ ὁ βορρᾶς 20 

10 ἐχεῖ. τίς μὲν οὖν αἰτία τούτων ἐστὶ τῶν ἀνέμων" τούτων, τοῦ τε 
βορρᾶ xal τοῦ νότου: περὶ γὰρ τούτων πεποίηται τὸν λόγον. ὑπομιμνή- 
σχει δὲ πάλιν διὰ τούτων τῶν δεδειγμένων. 

ἔτεισιν ἑξῆς ἐπὶ τὸν περὶ τῆς ϑέσεως τῶν ἀνέμων λόγον χαὶ τὸ 1θάν 
δεῖξαι, τίνες αὐτῶν ἐναντίοι εἰσί, χαὶ τίνες μὲν αὐτῶν ἅμα πνεῖν ἀλλή- 

18 λοις οἷοί τε, τίνες δὲ ἀδύνατοι: ἔτι τε περὶ τοῦ πλήϑους αὐτῶν χαὶ περὶ 
τῶν ἄλλων παϑῶν τῶν EE αὐτο 

My 

ee σ \ ὃ , ὩΣ. 2 ~ ὃ is, ὅσα μὴ φϑάνει εἰρῆσϑαι ἐν 
τοῖς προβλήμασι τοῖς χατὰ μέρος. δεῖν δέ φησι τὰ περὶ τῆς ϑέσεως αὐ- 

> ~ , rot ~ ΄ ~ [ς τῶν λεγόμενα ἐχ τῆς ὑπογραφῆς χαὶ τοῦ Piao eae Vewpetv. χαὶ bro- or 

γράφει τὸ διάγραμμα καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ ὅτι γέγραπται μὲν ὑπὲρ τοῦ 
20 αλλονς εὐσήμως χαὶ φανερῶς ἔχειν ὃ τοῦ ὁρίζοντος χύχλος στρογγύλος, 

ἀφ᾽ οὗ of ἄνεμοι πνέουσι, δεῖ δὲ νοεῖν τοῦτον τὸν χαταγεγραμμένον 
δρίζοντα μὴ ὡς πάσης τῆς γῆς δρίζοντα, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ ila “is 
γῆς τοῦ χατὰ τὴν ἡμετέραν οἰκουμένην: ὃ οὐχέτ᾽ ἂν εἴη χύχλος. ὡς γὰρ 
ἐπὶ τοῦ χυχλιχοῦ ὀβίξοντας ἢ διαίρεσις τῶν ἀνέμων δείχνυται, οὕτως ἔσται 

25 χαὶ τὸ οἰχούμενον μέρος διελεῖν τῇ τῶν ἀνέμων Sense πρῶτον δὲ 10 
μέλλων Neen oe ἐναντίων ἀνέμων, τί ἐστι τὸ χατὰ τόπον ἐναντίον προ- 
es τὰ γὰρ πλεῖστον ἀλλήλων χατὰ τόπον ἀπέχοντα: πλεῖστον δὲ 
ἀπέχει ταῦτα, τὰ χατὰ διάμετρον ἀλλήλοις ἐν τῷ χύχλῳ χείμενα. ἐπὶ 
τούτοις ἐπὶ τοῦ ἐχχειμένου χύχλου, ὃν ὁρίζοντα εἶπε, λαμβάνει τινὰ ση- 

~ 

30 peta, χαὶ πρῶτον μὲν τὸ A ὑποτίϑεται εἶναι δυσμὴν ἰσημερινήν, 

1 πῆξιν I Arist. ΕἸ ΕῊ:: τῆξιν AWa Arist. N corr. E λύονται IWA 2 πρὸς 
ἃ AWa 3 te om. Aa 4 éxet—yap] ὧδε AWa éxet] p. 362213 
ἔχει δ᾽ οὐχ Arist. ἔχει post ἀλόγως ex ἔχη corr. W 5 τὸ om. AWa 
6 éxeivwy AWa ἀναπεπασμένον A: ἀναπεπαυμένον W τοῦ post τόπου scripsi: 
τὸ 1: om. AWa 7 te om. Aa 8 τῇ om. a μείζων om. 1 ἀλχηϑινὸς I 
ὁ νότος] οὗτος A 9. βορείου AW διαχύπτει AWa βορέας AWa 10 post 
οὖν add. φησιν ἃ ἐστὶ τούτων coll. I post ἀνέμων ex Arist. add. καὶ πῶς ἔχουσι 
πρὸς ἀλλήλους εἴρηται Aa 11 βορέου Aa: βορέα W 13 λόγων ex λόγον corr. W 
14 τίνας bis AWa 15 οἷόν te AWa ἀδύνατον AWa te om. AWa 
16 φϑάνη A 17 φασὶ ΑἹ 19 τὸ] τί AWa 20 εὐσίμωως I 22 post γῆς 
add. ὄντα AWa 23 ὃ] ὃς a 25 διελεῖν om. AWa διαλήψει] ἡ in ras. 
A: διαλείψει 1 20 λέγει ἃ 20. 21 προσλαμβάνει 1: λαμβάνει ἃ 27 post 

προλαμβάνει add. ἐναντία λέγων κατὰ τόπον τὰ πλεῖστον ἀπέχοντα χατὰ τόπον, ὥσπερ χατ᾽ 

εἶδος ἐναντία a yap om. ἃ ἀλλήλων χατὰ τόπον om. a: χατὰ τόπον om. AW 

post ἀπέχοντα add. χατὰ τὸ εἴδος ἃ, κατ᾽ εἶδος AW 30 χαὶ om. ΠΥ 
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ἐναντίον δὲ τούτῳ χαὶ χατὰ διάμετρον τὸ B ἀνατολὴν ἰσημερινήν. εἰλή- 1 
φϑω οὖν τὰ εἰρημένα σημεῖα χαὶ διήχϑω ἢ AB διάμετρος. ἄλλη δέ, 
φησίν, ἤχϑω διάμετρος ἐν τῷ χύχλῳ πρὸς ὀρϑὰς τέμνουσα τὴν ΑΒ διά- 
μετρον, ἢ ΗΘ, ἧς τὸ μὲν πρὸς τὸ Η ἔστω ἄρχτος, τὸ δὲ Θ, ὃν ἐξ ἐν- 
αντίας αὐτῷ, μεσημβρία. πάλιν δὲ λαμβάνει ἐπὶ τοῦ χύχλου σημεῖον 

μεταξὺ τοῦ Η χαὶ τοῦ Β τὸ Z, ὃ ὑποτίϑεται εἶναι ἀνατολὴν ϑερινήν: ᾧ 
or 

Z χαταντιχρὺ χείμενον τὸ Εἰ οὐ χατὰ διάμετρον, (ἀλλ᾽ ἐπ’ eddetac) λαμ- 
βάνει ὡς ὃν δυσμὴν ϑερινήν. πάλιν δὲ μεταξὺ τοῦ B χαὶ Θ λαμβάνει 
σημεῖον τὸ Δ, ὃ ὑποτίθεται εἶναι ἀνατολὴν χειμερινήν. ᾧ πάλιν οὐ χατὰ 20 

10 διάμετρον ἀλλ᾽ ἐπ᾽ εὐϑείας χαταντιχρὺ τὸ 1, ὃν δυσμὴν χειμερινήν. 
ἔπειτα ἐπιζευγνύει ἀπὸ μὲν τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ I’ εὐθεῖαν, ἀπὸ δὲ τοῦ A ἐπὶ 
τὸ E+ ταῦτα γὰρ χατὰ διάμετρον ἀλλήλοις χεῖται. ταῦτα δ᾽ ὑπογράψας μετὰ 

ταῦτα δείχνυσι τὰς ϑέσεις τῶν ἀνέμων, χαὶ τίνες τίσιν εἰσὶν ἐναντίοι. 

uot ἐπεὶ τὰ πλεῖστον ἀπέχοντα ἀλλήλων χατὰ τύπον ἐναντία, τὰ χατὰ 
> . , ~ 5 ΄ 5 l4 Aw , ‘cv U δὴ - 

15 διάμετρον ὃὲ πλεῖστον ἀλλήλων ἀπέχει, δῆλόν φησιν εἶναι διότι ual τῶν as 
7 

> 
6 
~ 

΄ aI ee Nee, > ΄ 

πνευμάτων ἐναντία ἀλλήλοις εἰσὶ τὰ χατὰ διάμετρον. οὐ λαμβάνει δὲ 25 
᾿ " Ὑ real I, 

τὰς διὰ χέντρου διαμέτρους, ὅτι thy ἀρχὴν οὔτε χύχλος οὔτε σφαῖρα ἐστιν 
ἢ οἰχουμένη, ἀλλὰ σφαίρας ἔχτμημα τυμπανοειδές: διὸ τῷ ἐξ ἐναντίας 

δρίζει τὴν διάμετρον. ἐφ᾽ οἷς τίς ἢ ϑέσις τῶν ἀνέμων λαμβάνει, χαὶ τί- 

20 ϑησιν ἐπὶ μὲν τῷ A, ὃ ἦν ἰσημερινὴ δυσμή, ζέφυρον, ἐπὶ δὲ τῷ Β, τῇ 
5 ~ > ~ Ὁ... \ ΄ Ἐπ’ 2 ΄ Δ 4 ἰσημερινῇ ἀνατολῇ, ἥ ἐστι χατὰ διάμετρον tw A, ἀπηλιώτην, dv Θεόφρα- 
στος λέγει παρὰ μὲν Σιχελιώταις Ἑλλησποντίαν χαλεῖσϑαι, παρὰ δὲ Φοί- 
νιξι χάρβαν, Βερεχυντίαν 6& ἐν Πόντῳ παλιν ὃὲ ἐπὶ μὲν τῷ H, ὅπερ 80 

o ἣν dpxtos, βορέαν ἀπαρχτίαν, ἐπὶ δὲ τοῦ O, 6 ἐστιν ἐναντίον τῷ H (κατὰ 

τῷ ao διάμετρον γὰρ xat ἔστι μεσημβρία) νότον: ἐπὶ δὲ tod Z, ὅπερ ἦν ϑερινὴ ΠΕ pOy 2p. Ξ t IPP Pte = ’ ep ρινη 

ἀνατολή, χαιχίαν, ᾧ ἐναντίον τὸν χατὰ διάμετρον ἀφεστῶτα αὐτοῦ τίϑησιν, 
2 5 ~ 5 \ ? SNC ’, ’, v aX \ (Inte vd X Sle 

οὐ τὸν ἐπ᾽ εὐϑείας αὐτῷ χείμενον. ἔστι ὃὲ χατὰ διάμετρον μὲν τῷ Z 
χείμενον τὸ LT’, ἐπ᾽ εὐϑείας δὲ τὸ E. ἐπὶ 6& τοῦ [᾿, 6 ἐστι δυσμὴ χει- 

΄ \ , rc ε y > ν ~ ΄ ΄ tS πανὶ υερινή, τὸν λίβα τίϑησιν, ὥς ὄντα ἐναντίον τῷ χαιχίᾳ" παλιν δὲ ἐπὶ τοῦ 
80 Δ, ὅ ἐστι χειμερινὴ ἀνατολή, εὖ ειτνιῶντα τῷ νότῳ, χαὶ ἐπὶ τοῦ Εἰ, 8 80 A, 6 ἐστι χειμερινὴ ἀνατολή, εὖρον γειτνιῶντα τῷ νότῳ, χαὶ ἐπὶ τοῦ E, 

ὅ ἐστι χατὰ διάμετρον ἀφεστὸς τοῦ A ὃν δύσις ϑερινή, τὸν Sno τινων 
μὲν ἀργέστην καλούμενον, Ὀλυμπίαν δ᾽ ὑπ᾽ ἄλλων χαὶ σχίρωνα, ὀνομά- 
ζουσι δέ τινες τὸν ἄνεμον τοῦτον χαὶ Ἰάπυγα, ὡς Θεόφραστος λέγει. ἔστι 
μὲν γὰρ ἐπ᾽ εὐϑείας χείμενον τῷ Δ τὸ Γ᾿, ὥσπερ χαὶ τῷ Z τὸ Ev ἀλλ᾽ 

1 ἐναντίον --- ἰσημερινήν om. I 2 οὖν om. AWa 4 πρὸς τῷ AW ἔσται 
AWa 7 ἀλλ᾽ ἐπ᾽ εὐϑείας addidi coll. v. 10 8 zal τοῦ ὃ ἃ 10 ἀλλ᾽ οὐ 

τὸ ἐπ᾽ εὐθείας ἃ 11 μὲν om. ἃ 12 δὴ ὑπογράψας AWa 19. τίνες εἰσὶ 

τίσιν AW 14 ἐπεὶ] ἐπὶ ἃ χατὰ τόπον ἐναντία ---πλεῖστον ἀλλήλων (15) iterat A 

16 εἰσὶ] ἔσται ΑὟ ἃ 18 τῷ] τὸ 1 20 τὸ ἃ Ia τὸ B I 21 tov a I 

21. 22 Θεόφραστος] de ventis X 62 (ΠῚ p. 115 Wimmer) 22 σιχελιώτης Ala 

ἑλλησποντία A 24 post ἦν add. ἡ AWa too Ἢ I 25 χαὶ] ὅπερ I 

26 xataia A ὧν AW τὸ xata AW 27 αὐτῷ] αὐτοῦ I ποῦ € I 

29 ἐναντίον te τῷ καιχίᾳ χαὶ χατὰ διάμετρον. πάλιν AWa Ὁ1 ἀφεστὼς libri 92 σχεί- 

ρωνα Aa 33 Θεύφραστος) nescio quo loco d+ post ὥσπερ add. ἦν AWa 
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ν ἐναντία, ἀλλὰ τὰ χατὰ a) οὐ τὰ ἁπλῶς ἐπ’ εὐϑείας ἀλλήλοις χείμενα 

διάμετρον. χαὶ τούτους μὲν εἶναί φησι τοὺς χατὰ διάμετρόν τε ἀλλήλοις 
, 5 he \ > / b} 7 \ > v4 yw \ \ 

χειμένους ἀνέμους χαὶ ἐναντίους ἀλλήλοις, τοὺς ὀχτώ. addhovs GF παρὰ 40 

τούτους εἶναί φησιν, οἱ οὐχ ἔχουσιν ἐναντίους αὐτοῖς χατὰ διάμετρον χει- 
< 5 , ὃ , \ 

5 μένους: ἕνα μὲν τὸν μεταξὺ χείμενον ἀπαρχτίου, ᾧ ἐναντίος νότος, χαὶ 
ic = , , 

ἀργέστου χαὶ σχίρωνος, ᾧ ἐναντίος εὖρος, τὸν χαλούμενον ϑρασχίαν, χείμε- 
τ ΤΑῚ ~ ve a7 a FN 9 \ 3} Q ~ > , 

γον ἐπὶ τοῦ I, ἄλλον δέ, ὃν μεταξὺ πάλιν φησὶ χεῖσϑαι τοῦ τε ἀπαρχτίου 
~ ΄ Ὡς , ΄ \ ~ 

χαὶ τοῦ χαιχίου, ᾧ ἐναντίος Ath, τὸν χαλούμενον μέσην, χείμενον ἐπὶ τοῦ 
K. τὴν δὲ ἐπιζευγνυμένην ἀπὸ τοῦ I ἐπὶ τὸ K εὐθεῖαν, ἣν διάμετρον 

[ > , 5 ’ > (Nie ~ (ltd ΄ C 

10 χοινότερον ὠνόμαχεν (οὐ γάρ ἐστι διάμετρος τοῦ ὁρίζοντος) βούλεσθαι 

μέν φησιν εἶναι χατὰ τὸν ἀεὶ φανερὸν χύχλον, ὃν ἀρχτιχὸν χαλοῦσι, του- 45 

τέστι βούλεσϑαι μὲν εἶναι χατὰ διάμετρον τοῦ χύχλου, οὐ μὴν πάντῃ ἐξ- 
αχριβοῦν, ἀλλὰ παραλλάσσειν ἐπί τι. ἐναντία δέ φησι μὴ εἶναι πνεύματα 

~ ΦΟΥΝΖ, ΄ ~ ΄ " - ~ > 

τοῖς ἀνέμοις τούτοις, μήτε TH μέσῃ, ὃς μέσης μεταξὺ πνεῖ TOD τε ἀπαρχτίου 

ἰσημερινὴ ἀνατολή 

οἱ νὰ Ane Ange ἀπηλιώτης ἐς, ΩΝ 
“ἧς “ 

eo wr o> Pe Ψν 2 

ὁὴ ὮΝ Can 2 4s 0, 
B 

ἄρχτος βορέας 
ϑεστ.- 

ἀπαρχτίας βρία 

a. 
“a. 

x, τ} >, YX 
τ) Ve OE ζέφυρος ao 

ai Ze @ err % <a? τῇ “ΟΣ 
ἐ 7s bars ἰσημερινή —- 

Cy, 

7 

2 φασὶ AW 3 post δὲ add. ἀεὶ AW 4 ἐναντίως Aa 5 ᾧ -- ἀργέστου (6) 
om. AWa 6 χαὶ] fort.7 σκίρρωνος I: τοῦ σκείρωνος a 7 πάλιν post φησὶ Wa, 

post χεῖσθαι A χεῖσθαι) χείμενον 1 8 μέσσην Ta 12 χατὰ] τούτου AWa 

14 μέσση ἃ ὃς] ὡς AW μέσης om. Aa τοῦ te—énvet (110,1) om. AW 
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~ , v 8 Vv , ~ ta ~ 

χαὶ τοῦ χαιχίου (ἔπνει γὰρ ἄν τις, φησίν, ἀπὸ τοῦ M, τουτέστι μεταξὺ τοῦ te 
- ΄ - Ψ - 2) rd ‘2 

νότου χαὶ tod λιβός: τοῦτο γὰρ χατὰ διάμετρον τῷ K, ἀφ᾽ οὗ 6 μέσης) 
μήτε τῷ ϑρασχίᾳ, ὃς μεταξὺ πνεῖ τοῦ te ἀπαρχτίου χαὶ τοῦ σχίρωνος (ἔπνει 
γὰρ ἄν τις μεταξὺ τοῦ te εὔρου χαὶ τοῦ νότου ἀπὸ τοῦ Ν’ τοῦτο γὰρ τὸ 50 

ENE ~ > A) > eee YW fd \ ~ a - 

χατὰ διάμετρον τῷ [), εἰ μὴ ἐπ᾽ ὀλίγον φησὶ πνεῖν τινα, ὃν χαλεῖσϑαι 
ὑπὸ τῶν περὶ ἐχεῖνον τὸν τόπον φοινιχίαν. τινὲς μέντοι τῶν ὑστέρων xat 
ἀπὸ τοῦ Μ λέγουσιν πνεῖν τὸν λιβόνοτον χαλούμενον, χαὶ διὰ τοῦτο δεχα- 

σι 

Q7 \ Pee: ~ > f 4 \ li Dy ἘΝ Q7 

δύο τοὺς ἀνέμους ποιοῦσιν. ἐχϑέμενος δέ, χαϑὰ προείρηται, ἀνέμους δέχα 
χαὶ ἕνα ταῦτά φησιν εἶναι τὰ διωρισμένα χαὶ διαχεχριμένα πνεύματα, χαὶ 

10 ταύτην τὴν τάξιν ἔχειν. | 
Ἑξῆς δὲ τὰς αἰτίας ἀποδίδωσι τοῦ πλείους ἀνέμους πνεῖν ἀπὸ τῶν 105r 

πρὸς ἄρχτον τόπων ἣ τῶν ἀντιχειμένων αὐτοῖς, ἅ ἐστι τὰ poche) 
φησὶ δὴ τούτου αἰτίαν εἶναι πρώτην μὲν τὸ τὴν οἰχουμένην ὑφ᾽ γῶν 

πλησίον χεῖσϑαι τῶν τόπων τούτων πάντα γὰρ τὰ γινόμενα πνεύματα ἀπ᾽ 
15 αὐτῶν φανερὰ γίνεται χαὶ οὐ λανϑάνει. δευτέραν δὲ ὅτι εἰς τοῦτον τὸν 

r σ ΄ " - σὴ 7 - ΄ o> ΄ \ la 
τύπον, ἅτε πόρρω ὄντα τοῦ ἡλίου, πολλῷ πλείω ὕδαταά te χαὶ νέφη συν- 10 

ωϑεῖται χαὶ χιόνες πήγνυνται: 6 γὰρ μεσημβρινὸς τόπος ἐλάττω ταῦτα 
= διὰ τὸ ὑποχεῖσθαι τῇ τοῦ aoe τ γίνεται μὲν γὰρ χαὶ ἐν 
ἐχείνῳ data te χαὶ ἀναϑυμιάσεις ὑγραὶ χατὰ τὰς ἀποχωρήσεις τοῦ fee 

20 (οὐ γὰρ det xata τὰ αὐτὰ μέρη τῶν χατὰ μεσημβρίαν ἐστίν) ἀλλ᾽ οὐ το- 
σαῦτα. χαὶ γὰρ ἀοίχητά ἐστιν οὐχ ὅτι ἀεὶ καύματα ἔχει χαὶ δυσχρασίαν, 
> ah Mee Χ - “ἷ \ \ \ CL GF: v > fA) INE DD τς ἀλλ᾽ ὅτι ποτὲ τοιαῦτα ἔχει (χατὰ γὰρ τὴν τοῦ ἡλίου ἔφοδον), ἃ δι᾿ ὑπερ- 

~ > 

βολὴν φϑαρτιχὰ τῶν ἐμψύχων ἐστὶ διά te ξηρότητα χαὶ O- Brees τῶν 15 

δὴ ὑδάτων xat τῶν χιόνων τῶν περὶ τὴν doxtov, ἃ πολλά ἐστι, τηχομέ- 

25 νων χαὶ ὑπὸ τῆς προσόδου τοῦ ἡλίου (ἐγγυτάτω γὰρ αὐτῶν γίνεται χατὰ 

τὸν ϑερινὸν τροπιχόν) ϑερμαινομένης τῆς γῆς, ἀναγχαῖον πλείους τε χαὶ 

ἐπὶ πλεῖστον τόπον γίνεσϑαι τὰς ἀναϑυμιάσεις, ἀφ᾽ ὧν of ἄνεμοι. | 

Καὶ ἃ προστίϑησι δὲ ἐφεξῆς διαχρίνων τὰ πνεύματα τὰ βόρεια 105 | t 
\ id \ \ \ r ~ \ \ Spare, ΄ Lé 

ἃ νότια χαὶ τὰ χοινὰ Ἰνώριμα" Bape γὰρ περὶ αὐτῶν λέγει. ζέφυ- χαὶ ( 

Ἐπ Ὥς 

τ 

80 ay ὃὲ λέγει χαὶ τὸν ἀργέστην εἶναι, ὃς χαὶ σχίρων χαλεῖται, ὡς xal αὐτὸν 

ἀπὸ δυσμῆς τε πνέοντα χαὶ BESS eS τῷ ζεφύρῳ. διαχρίνας δὲ πρῶ- 

Tov τοὺς ἀνέμους μετὰ ταῦτα λέγει ὅτι πάντων τῶν πνευμάτων τὰ μὲν 
, πω \ μι: ΄ Z ~ wv 4 \ οἰ βόρεια χαλεῖτα: τὰ δὲ νότια, ἘΡΟσ πον τῶν ἄλλων τούτοις χατὰ τὴν 10 

γειτνίασιν χαὶ τὴν ὁμοιότητα. τῶν γὰρ Exatépors γειτνιώντων τὰ μὲν 

35 ψυχρότερα προστίϑεται τοῖς βορείοις, διὸ ὅ τε σχίρων χαὶ ὃ ζέφυρος 

2 rer eo ἡ μέσης AW 3 μήτε] μήποτε A: οὔτε ἃ σχείρωνος 

AWa 4 τὸ om. ἃ 6 τὸν om. W τόπων W 7. ὃ δώ- 

dexa AWa 8 χαϑὰ προείρηται post ἕνα (9) exh. a 11 δὲ om. a 

αἰτίας] ἐναντίας A 14 τὸν τόπον τοῦτον AW 15 δὲ om. I 16 πολλὰ 

ὕδατα | 17 τὰ αὐτὰ AWa 19 ὑγρὰ ἃ 21 καύματα] ὕδατα 1 

22 γὰρ om. ἃ 23 τε om. I 24 δὴ ex corr. I 25 χαὶ om. Aa 

27 post ὧν add. zat A 28 Kai] Ταῦτα a δὲ om. a 28. 29 τὰ νότια καὶ 

βόρεια I 30 et 35 σχίρρων I: σχείρων a 92 πάντων] τούτων ἃ τῶν om. 1 

33 χατά τε τὴν AWa 34 ἑχατέροις] οἷς in ras. A 
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βόρειοι, τὰ ὃὲ ϑερμότερα τῷ νότῳ, διὸ ὅ τε εὖρος χαὶ ὃ ἀπηλιώτης νότιοι 

δοχοῦσιν εἶναι. ἐπὶ τούτοις πειρᾶται τὴν αἰτίαν ἀποδιδόναι τοῦ ϑερμότερα 

εἶναι τὰ πνεύματα τὰ ἀνατολιχὰ τῶν δυσμιχῶν. φησὶ δὴ τὰ μὲν ἀνατολιχὰ 

πλείω χρόνον ὑπὸ τὸν ἥλιον εἶναι χαὶ διὰ τοῦτο εἶναι θερμότερα, τὰ δὲ ἀπὸ Is 
᾿ ~ > ΄, ~ \ -“ \ ΄ > ~ \ ty 

δυσμῆς ἀπολείπειν te ϑᾶττον τὸν ἥλιον χαὶ προσιέναι αὐτοῖς χαὶ πλησιαΐειν 
or 

o7 ν >? Ἃ ΝΜ \ > = \ pe , ΄ \ x ied 

βραδύτερον. εἴη δ᾽ ἄν λέγων τὰ ἀνατολιχὰ πλείω χρόνον ὑπὸ τὸν ἥλιον 
ἣν, σ > , ΄ ied Vv \ ~ ΄ > \ ΄ iN ~ 

εἶναι, ὅτι ἀνατέλλων ὃ ἥλιος ἤδη τε χατὰ ταῦτα ἔστι χαὶ μέχρι δυσμῆς 
fA 2 , - ’ \ 9\ 5 \ Ὑ ο \ ~ 3 ~ Yd > 

uévet ἐπιλάμπων αὐτά, τὰ ὃὲ δυσμιχὰ οὔτε εὐθὺς τῇ ἀνατολῇ oy ἐπι- 

λάμπεται, ἀλλὰ βραδύτερον af ἀχτῖνες ἐπ’ αὐτὰ at τοῦ ἡλίου ἀφιχνοῦν- 

10 ται, ὅταν τε γένηται χατὰ ταῦτα, εὐϑὺς καταλείπει αὐτὰ δυόμενος χαὶ οὐχ 
’ 1 ’ ‘ 

ἐπιμένει, ὥσπερ ἐπὶ τῶν dvatokx@y: ταῦτα γὰρ εἰ χαὶ παραλλάσσει προ- 30 
ἜΑ > \ ΄ v > , = Pe. " ie tb.) os ΤΙ y “ 

ἰών, ἀλλὰ μένει γε ἔτι ἐπιλάμπων αὐτά. εἴη ὃ Gv χᾶἄχεϊνο αἴτιον, OTe 
\ \ ξ ἐν ἀνατολιχὰ εὐθὺς χατὰ τὴν ἀρχὴν ὃ ἥλιος τῷ χατὰ ταῦτα γίνεσὺ τὰ μὲν ἃ eX hy ἀρχὴν ὃ ἥλιος τῷ χατὰ ταῦτα γίνεσθαι 

μειζόνως ϑερμαίνει, οὐχ οὕτως δὲ τὰ δυσμιχά, εἰ χαὶ ἐπιλάμποι αὐτά, τῷ 

15 πόρρῳ ὧν μὴ ὁμοίως ϑερμαίνειν, προϑερμανθέντα δὲ τὰ ἀνατολιχὰ τῇ 

παρουσίᾳ τοῦ ἡλίου, συντηρεῖ ταύτην τὴν ϑερμύτητα βοηϑούμενα εἰς τοῦτο 
rd κ ~ +e \ ig4 Vv ~ 3 \ as σ a 

LTO TOU παραλλάξαντα τον ἥλιον ett ἐφορᾶν αὐτὰ EWS OVGEWS* WOTE Ἣν 
‘ 

τῷ or 
> > ~ " , ΄ ὦ > \ 
ἐξ ἀρχῆς ἔσχε ϑερμότητα, φυλάσσειν πως αὐτὰ μέχρι δυσμῆς" τὰ δὲ 

δυσμικὰ οὔτε ἐν ἀρχῇ οὕτως ϑερμαίνεται, ὅταν te χατ᾽ αὐτὰ γενόμενος ὃ 

90 ἥλιος μάλιστα αὐτὰ ϑερμαίνῃ. οὐ φυλάσσει τὴν ϑερμότητα ταύτην τῷ 
> / ΄ Ce ) 5 ΄΄ ¢ Si σ Vv ¢c -Ὁ id ? >] ~ 

εὐϑέως χαταλείπεσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὡς μηδὲ ὅλως ἔτι ὁρᾶσϑαι bn αὐτοῦ. 

χαὶ γίνεται οὕτως, 7 εἰ xal ἴσον χρόνον τις ὑποϑθοῖτο ἡλιοῦσϑαι τά 

τε ἀνατολιχὰ χαὶ τὰ δυσμιχά, ἀλλὰ ϑερμότερα τὰ ἀνατολιχὰ τῷ χατὰ 80 
\ 3 \ 507 , Na ey, Cer, ΄ , \ 

τὴν ἀρχὴν εὐθέως ϑερμανθϑέντα δι’ ὅλης ἡμέρας φυλάσσειν ταύτην τὴν 

οὔ θερμότητα. 
, SS) \ \ εξ ΄ \ ~ , \ ~ ey, 

Γνώριμα δὲ xal τὰ ἑξῆς προστιϑέμενα περὶ tod τίνες μὲν τῶν ἀνέ- 

umy ἅμα πνεῖν δύνανται, τίνες δὲ οὔ. τῷ ὃ Ὁ δὲ ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν 
~ la 7, fa > \ wy ~ \ \ ss a 2 \ ~ 

πνεῖν τόν τε χαιχίαν, ὃς ἐπὶ τοῦ Z χεῖται, χαὶ τὸν εὖρον, ὃς ἐπὶ τοῦ A, 

ἐπὶ τὸ αὐτό φησι τοὺς πλέοντας δύνασϑαι ἀμφοτέρους ἔχειν τοὺς ἀνέ- 

80 μοὺς οὐρίους, xaitor οὐχ ὄντας ἀλλήλοις τοὺς αὐτούς. σαφῆ δὲ χαὶ 40 

ἃ λέγει περὶ τοῦ ταῖς ἐναντίαις ὥραις τοὺς ἀλλήλοις ἐναντίους ἀνέμους πνεῖν, 

χαὶ εὔλογα. ἐναντίαι μὲν γὰρ ὧραι ἢ ἐαρινὴ ἰσημερία, προσιόντος ἀπὸ 

χειμερινῶν τροπῶν τοῦ ἡλίου τῷ Depp τροπιχῷ, τῇ μετοπωρινῇ ἰση- 

1 νοτίω 1 ὁ post καὶ om. I νότοι 1 2 ἐπεὶ ἃ 3 δυσιχῶν I 

6 πλείονα AWa 7 post ἀνατέλλων add. τὲ AW, μὲν a post ἥλιος add. 

δύνων a te om. AWa ταυτά AW 8 αὐτά om. 1 evdd 1 

9 ἐπ᾽ αὐτὰ post βραδύτερον exh. a 10 ὅταν δὲ 1 12 ye] τὲ I 14 ἐπι- 

λάμπει a 15 ὃν AW 18 ἔσχε post ἣν (17) exh. AWa post δυσμῆς 

add. ὃ yap οὐκ ἀρχεῖ δι᾽ ὀλιγότητα πρὸς τὸ ϑερμανϑῆναι, τοῦτο ἀρχεῖ πρὸς τὸ τηρεῖν τὴν 

εἶναι φϑάνουσαν ΑΝ ἃ 19 χατὰ ταῦτα AWa 22 7 om. AWa 

23 χαὶ τὰ --- ἀνατολιχά om. A 24 εὐθὺς AWa ϑερμανϑέντι A post 

ὅλης add. τῆς a 26 δὲ om. a 26. 27 ἅμα πνεῖν τῶν ἀνέμων coll. AWa 

27 τῷ] τῶν I: τὸ AW 29 πλέοντας ex πνέοντας corr. I 31 τοὺς add. 13 

ἀλλήλους W ἀνομοίους ἀνέμους AWa 32 εὔλογον AWa 
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μερίᾳ, ἣ γίνεται ἀπιόντος πάλιν τοῦ ἡλίου ἀπὸ τοῦ ϑερινοῦ τροπιχοῦ χαὶ 
- ~ ~ ~ ~ \ > ~ ΄ -Ὁ 

προσιόντος τῷ χειμερινῷ τροπικῷ" πνεῖ δὲ τῇ μὲν ἐαρινῃ προσιόντος τοὺ 

ἡλίου χαιχίας ἄνεμος χαὶ ὅλως τὰ ἐπὶ τάδε τοῦ ϑερινοῦ τροπιχοῦ, οἷς 
~ a A: Vv ~ Ἅ ~ ΄ 

πρόσεισι, ταῦτα 6 ἐστὶ τὰ περὶ τὴν ἄρχτον, τῇ δὲ μετοπωρινῇ πάλιν 45 

ἀπιόντος λίβες, οἵ εἰσιν ἐναντίοι τῷ καιχίᾳ" ἐχείνοις γὰρ πάλιν πρόσεισι. 

λιν δὲ περὶ υὲν τὰς ϑερινὰς ἃς ζέφυροι, περὶ δὲ τὰς χειμερινὰς πάλιν δὲ περὶ μὲν τὰς ϑερινὰς τροπὰς ζέφυροι, πέρ τὰς χειμερ 
- > 4 ΄ , ~ 

εὖροι χαὶ ἀπηλιῶται δηλονότι- οὗτος γὰρ ἰδίως ἐναντίος τῷ ζεφύρῳ, ἀμφο- 

τέρους δέ τινες ὡς ἕνα ὄντας εὔρους χαλοῦσιν. | 

“Ἑξῆς δὲ λέγει περὶ τῶν ἀνέμων, tives εἰσὶν of ἄλλοις πνέουσιν ἐπι- 100: 
, A \ >! ig 5 we αἴ Ζ 5 ΄ Ν ΞΕ wey? 

10 βάλλουσί τε καὶ ἐπιπίπτουσιν αὐτοῖς xal κωλύουσιν autous, χαὶ τὴν αἰτίαν 

σι 

δι’ ἣν οὗτοι παρ᾽ ἡμῖν τοῦτο ποιοῦσι λέγει. ἢ αὐτὴ δὲ αἰτία χαὶ τοῦ 
‘\ 2. \ f >) / > 3) ¢ ~ > / fe 3, At 

τοὺς αὐτοὺς τούτους αἰϑρίους εἶναι map’ ἡμῖν. αἰϑρίους δέ φησιν αὑτοὺς 
~ σ τὴ ὧν ΄ ᾿ ΕΣ ΓΑ \ ΄ Υ͂ wes ΄ ΄ 

εἶναι, ὅταν μὴ ὦσι πάνυ ψυχροί" ὄντας γὰρ πάνυ ψυχροὺς μήτε μεγάλους 15 

οὕτως ἐπιπνεῖν χαὶ ἀϑρόους μήτε αἰϑρίους εἶναι" τῇ γὰρ ψυχρότητι φϑά- 

15 νουσι τότε τὰ νέφη πηγνύντες πρὸ τοῦ ἀπώσασϑαι. εἰπὼν 6& αἰϑρίους 
x ΄ > , \ \ C ΄ \ \ , ” X -" 

εἶναι τόν τε ἀπαρχτίαν χαὶ τὸν ϑρασχίαν χαὶ τὸν σχίρωνα, ἄν μὴ ὦσι 

πάνυ ψυχροί, ὡς φϑάνειν πηγνύναι τὴν ἀναϑυμίασίν τε χαὶ τὰ νέφη πρὸ 

τοῦ ἀπωσϑῆναι, περὶ τοῦ χαικίου λέγει, ὃς οὐ πόρρω οὐδ᾽ αὐτός ἐστι τοῦ 
> ΄ ( Ὧν \ , σ \ S27, ye ke Sav, Ὁ 

ἀπαρχτίου. λέγει δὲ περὶ τούτου ὅτι μὴ ἀεί ἐστιν αἴθριος" οὗ αἰτίαν amo- 

20 δίδωσι τὸ τὸ πνεῦμα τὸ ἀπὸ τοῦ χαιχίου ἀνακάμπτειν πάλιν ὅϑεν ἄρχεται. 30 

οὐ γὰρ εὐϑεῖαν εἰς τὰ πλάγια φέρεται, ἀλλὰ χυρτήν, ἔχουσαν τὸ χυρτὸν νενευ- 

ude πρὸς τῇ γῇ ἀνανεῦον δὴ τὸ πνεῦμα καὶ προσπῖπτον τοῖς γέφεσιν 
5 5. C ~ »] 4 > \ » lad f σ rd Vv “ ~ 

οὐχ ἀπωϑεῖ αὐτά, ἀλλὰ προσάγει τῷ τόπῳ, ὅϑεν ὃ ἄνεμος οὗτος πνεῖ. 

τοῦτο δ᾽ ἂν συμβαίνοι περὶ τὸν ἄνεμον τόνδε τῷ προσγειοτέρῳ αὐτῷ πνέ- 

25 ovtt ἀντιπίπτειν τινὰς ἐξοχὰς τῆς γῆς χατὰ τοῦτο χειμένας ual ἀναστρέφειν 

εἰς τὸ ἄνω τὴν τοῦ πνεύματος φοράν. τὰς δὲ μεταβάσεις αὐτῶν χαὶ περι- 

στάσεις φησὶ γίνεσϑαι παυομένων τῶν πρώτων εἰς τοὺς ἐχομένους χαὶ ἐφεξῆς 2% 

αὐτοῖς χατὰ τοῦτο, χαϑ᾿ ὃ μέρος 6 ἥλιος μεϑίσταται προϊών, διὰ τὸ 

χινεῖσϑαι μὲν μετὰ τὴν ἀρχὴν τὸ ἐχόμενον χαὶ ἐφεξῆς τῇ ἀρχῇ, ἐχόμενα 

80 ὃὲ τοῦ πρώτου πνεύματος ὡς ἀρχῆς τὰ xa’ ἃ ὃ ἥλιος χινεῖται μέρη 
~ >} i? = \ 5 \ \ Ὑ ~ ~ ΩΝ , 

γειτνιῶντα αὐτῷ οὗτος γὰρ ἀρχὴ χαὶ αἴτιος τῆς τῶν ἀνέμων χινήσεως. 

λέγει μέντοι Θεόφραστος ἐνίοτε χαὶ εἰς τοὺς ἐναντίους μεϑίστασϑαι τοὺς 

ἀνέμους: ὅταν γὰρ εἰς τὸ ἐναντίον ἀπώσωνται τὰ νέφη, πάλιν ἐχεῖϑεν 

ἄρχεσϑαι τὸ πνεῦμα. προστίϑησι ὃὲ τοῖς προειρημένοις περὶ ἀνέμων καὶ 80 
“Ἃ 

80 τὸ τοὺς ἐναντίους ἀλλήλοις ἀνέμους ἢ τὸ αὐτὸ ποιεῖν ἀλλήλοις 7 τὸ 

2 τὴν μὲν ἐαρινὴν 3 ta] tas I ἐπὶ τοῦδε AWa 7 δῆλον a 

ἐναντίως Aa 9 δὲ om. a 11 παύουσιν AWa λέγει] ἐπιφέρει ἃ 

12 post τούτους add. χαὶ AWa 16 τόν te cxetpwva xal ἀπαρκτίαν χαὶ τὸν ϑρασχίαν 

AWa cxippwva | 17 ψυχρὸν a πήγνυσθαι AWa 18 πόρρω 

ὃ᾽ αὐτός a 19 λέγει δὴ AWa ἀεὶ om. AWa 21 ἔχουσα AW 

22 els thy γῆν A δὴ} δὲ I 23 ἀποϑεῖ ΑἹ 24 τόνδε] τόν τε 1 

25 τῆς γῆς --- ἀναστρέφειν om. Α ἃ ἀναστρέφειν scripSi: ἀναστρέφει | 20 μετα- 

βάσεις] μεταβολὰς AWa 28 αὐτοῖς] αὐτῆς 1 29 καὶ] δὲ I 32 Θεόφραστος] 

de ventis IX 52 (III p. 111sq. Wimmer) 33 ἀπώσονται a 
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5 ‘4 ht 4 ot ~ led SX ~ , \ \ EVAYTLOV, UAL λέγει τίνες ταῦτο ποιοῦσιν’ Gua OF τοῦτο τε λέγει χαὶ TAS 
~ 3 U4 TMM © of 9 ~ > YA ‘4 ι τῶν AVEWWY δυνάμεις AGL TL εχᾶάστος αὕτων TOLEL ὁξιχνυσι τε χαὶ 

- 
ϊ 

\ , Si iw > , v \ > 
ἐξ ὧν ἔστι λαβεῖν χαὶ τίνες αὐτῶν ἐναντίοι ὄντες χα ποιητιχοὶ ἐναντίω 

p. 364030 ᾿Αστραπαῖοι δὲ μάλιστα. 

> ans, \ ras ΄ Pee , > se \ \ 2 e~ > ~ » 5 Εἰπὼν αἰϑρίους εἶναι tov te ἀπαρχτίαν χαὶ τοὺς ἐφεξῆς αὐτῷ, τόν τε 
, σ i“ > 

ϑρασχίαν καὶ τὸν ἀργέστην, ὅς ἐστ' σχίρων, ἀστραπαίους δέ uel εἶνα! 45 
, a ic , 4 αὐτούς τε τούτους χαὶ μέσην, ὃς ὑπὲρ τὸν ἀπαρχτίαν χεῖται. χαὶ διὰ τί 

, > ~ ‘6 , a 7 ~ οὗτοί εἰσιν ἀστραπαῖοι, λέγει" ψυχροὶ μὲν γάρ εἰσι διὰ τὸ ἐγγύϑεν πνεῖν, 
~ >) ~ ~ vd ᾽’ ’ Ἂ [4 > τουτέστιν ἀπὸ τῶν ἀρχτιχῶν μερῶν, ἅ ἐστι ψυχρά. γίνεται 6& 7 ἀστραπὴ 

" ΄ if \ ΑἹ \ ~ ~ 

10 διὰ τὸ ψυχρόν: πιλουμένων ὙΠ δα τὴν ψυχρότητα τῶν νεφῶν τὸ 
5 ~ > ~ > , > r 

ἐναπειλημμένον ἐν αὐτοῖς ϑερμὸν ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἀναϑυμιάσεως ἀϑροιζό- 
>= 

5 

μενον εἰς ἕν ἀϑρόον μετὰ βίας ἐχχρίνεται διὰ τὴν χίνησιν τὴν σφοδρὰν ἐχ- 
πυρωϑέν, ὡς ἐρεῖ, ὅταν rer POND eh περὶ τούτων. διὸ τῶν αὐτῶν 50 

τούτων τ τινὰς χαὶ χαλαζώδεις εἶναί φησι τῷ διὰ ψυχρότητα τα- 
15 χέως τὸ ἐχχρινόμενον ὕδωρ πηγνύναι. ἐχνεφίας δὲ es ἀνέμους γίνεσϑαι 

δ πλιστα μὲν μετοπώρου, εἶτα δὲ χαὶ ἔαρος" μάλιστα δέ φησι τῶν ἀνέμων 
ἐχνεφίας γίνεσϑαι σπαρτίον χαὶ ἐπ οτο χαὶ ἀργέστην. χαὶ αἰτίαν τοῦ τού- 
τους γίνεσϑαι τοιούτους ἀποδίδωσιν, ὅτι ἐχνεφίαι μὲν ee ὅταν ἄλλων 
πνεόντων ἀνέμων ἄλλοι ἐπιπεσόντες αὐτοῖς παύσωσιν αὐτούς: ὅταν γὰρ 

20 ἀπώσωνται τὰ νέφη οἱ πρῶτοι πνέοντες, οἱ ἐχ | τῶν ἐναντίων ἐπιπίπτοντες 1065 
αὐτοῖς δοχοῦσιν ἐκ τῶν νεφῶν αὐτῶν πνεῖν" ἐπιπίπτουσι δὲ ἄλλοις πνέουσι 
μάλιστα οὗτοι οἱ ἄνεμοι, ὡς ἤδη προείρηχεν. οὗ αἰτία τὸ ἐγγύϑεν τε 
αὐτοὺς πνεῖν χαὶ διὰ τοῦτο σφοδρούς. τοὺς δὲ ἐπῆρα: φησὶ τ Γι στάσυσι 
ἐχ τῶν ἀπαρχτίων τοῖς μὲν ἐπὶ δυσμὰς οἰχοῦσιν εἰς ϑρασχίας χαὶ ἀργέστας 

25 χαὶ ζεφύρους, τοῖς δὲ πρὸς ἕω πάλιν οἰχοῦσι περιίστανται μέχρι τοῦ ἀπη- 

λιώτου δηλονότι εἰς μέσην τε χαὶ χαιχίαν" οὗτοι 14 υεταξὺ ἀπαρχτίου τε 5 

χαὶ ἀπηλιώτου. τὸ ὃὲ περιίστανται σημαίνοι ἂν τὸ μεϑίστανται ἀρχό- 

μενοι μὲν ἀπὸ τῆς ἄρχτου, τελευτῶντες δὲ τοῖς μὲν πρὸς τῇ δύσει οἰχοῦσιν 

εἰς τοὺς παραχειμένους τῷ ἀπαρχτίᾳ segs χοὺς ἀνέμους, τοῖς δὲ πρὸς ταῖς 

80 ἀνατολαῖς εἰς τοὺς τῶν ἀνατολικῶν ἀνέμων πάλιν τῷ ἀπαρχτίᾳ παραχει- 

μένους. τὸ 6 6 γὰρ ἀπαρχτίας ζέφυρός ἐστιν εἴη ἂν εἰρηχὼς ἴσον 

τῷ τούτοις γὰρ τοῖς πρὸς δυσμὰς οἰκοῦσιν ὃ ἀπαρχτίας ζέφυρός ἐστιν. περὶ 
μὲν οὖν ἀνέμων. ὑπομιμνήσχει πάλιν χατὰ τὸ σύνηϑες αὐτῷ ἐπὶ 10 
χεφαλαίων περὶ τῶν περὶ ἀνέμων εἰρημένων. 

1 te om. I 5 aidpla a 6 σχίρρων I: oxelpwv a ἀστραπαία a 

δέ om. AWa 7 μέσσην AW ὃ éyyovev] ἐχεῖϑεν Wa 14 φησι om. ATW 

16 ἔαρος] ἀέρος W φησι post ἀνέμων exh. a 17. 18 τοῦ τούτους] τούτου 

τοῦ AWa 18 ὅτι om. I 19 ὅτε I 20 ἀπώσονται a 22 ὡς] 
ods I τε om. a 26 δῆλον a χαὶ om. a ἀπαρχτιχοῦ AWa 
27 σημαίνει AW μεϑίστανται om. AWa 28 τοῦ dpxtov A 30 ἀνέμους AWa 

90. 31 πάλιν --- παραχειμένους om. A 31 εἰρηχὸς | dl. 32 ἰσόντων 1 82. 38 

περὶ μὲν οὖν] εἰπὼν δὲ ταῦτα περὶ τῶν a 303 αὐτὸ ΑἹ 94 χεφαλαίω A 

post χεφαλαίων add. τῶν 1 post εἰρημένων add. βούλεται δὲ περὶ σεισμῶν εἰπεῖν A 

Comment. Arist. III. 2 Alex. in Meteora. Ὁ 
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p. 365914 Περὶ δὲ σεισμοῦ xat χινήσεως γῆς peta ταῦτα λεχτέον. 

- Π Χ \ ~ 5 ΄ λ \ Ν ive ὦ DAT eK 

Προτίϑεται μὲν περὶ σεισμῶν εἰπεῖν, λέγει δὲ ual τὴν αἰτίαν, δι᾿ ἣν 
Χ ~ 4 ~ 

μετὰ τὸν περὶ ἀνέμων λόγον περὶ σεισμῶν λέγει" ἣ γὰρ tod χατὰ τοὺς 

σεισμοὺς γινομένου πάϑους αἰτία ἔχεται τούτου τοῦ γένους, λέγων 
τούτου τοῦ γένους ἤτοι ταύτης τῆς πραγματείας ἣ τούτου τοῦ γένους σι 

> 

τοῦ περὶ τῶν ἀνέμων. 7 γὰρ αὐτὴ ἀναϑυμίασις, ὡς προϊὼν δείξει, 

τῶν τε ἀνέμων χαὶ τῶν σεισμῶν ἐστιν αἰτία. πρῶτον δὲ παλιν χαὶ 
ἐνταῦϑα χατὰ τὸ σύνηϑες αὐτῷ, τὰς προχαταβεβλημένας τε χαὶ προ- 80 

εἰρημένας ὑπό τινων περὶ τῶν σεισμῶν δόξας τίϑησί τε καὶ ἐξετάζει. 
10 τρεῖς δέ φησιν εἶναι μέχρις αὐτοῦ δόξας εἰρημένας περὶ σεισμῶν, χαὶ 

παρὰ τριῶν. καὶ πρῶτος μὲν ᾿Αναξιμένης 6 Μιλήσιος, δεύτερος δὲ᾿ Αναξα- 
4 ¢ K » 16 ἐν Ξ Χ i“ ἊΣ Δ Lea Pay ria BA > (2 a > la , 

yopus 6 Κλαζομένιος, χαὶ τρίτος Δημόχριτος ὁ ᾿Αβδηρίτης ἀπεφήναντό τι 
κ᾿ ~ Vv a) [τ ἣν "} ΄ als , \ \ 5 ΄ 

περὶ σεισμῶν. ἔστι δ᾽ ἣ μὲν ᾿᾿Αναξαγόρου δόξα τοιαύτη" φησὶ τὸν αἰϑέρα 
πεφυχότα φέρεσϑαι ἄνω, ἐμπίπτοντα δὲ εἰς τὰ χάτω τῆς γῆς “otha χινεῖν 

15 αὐτήν, ἄνω μὲν λέγων τῆς γῆς τὴν ἐπιφάνειαν, ἐφ᾽ ἧς οἰχοῦμεν ἡμεῖς, 35 
χάτω δὲ τὸ ὑπὸ τὴν γῆν χαὶ ἐχείνην αὐτὴν τὴν ἐπιφάνειαν. ὧν τὴν ὑὲν 
5 Pp] Ge is a > = [4 \ id ~ ς \ ~ wv Ἁ ἐφ᾽ ἧς ἡμεῖς οἰχοῦμεν συναληλίφϑαι τε χαὶ ἡνῶσϑαι ὑπὸ τῶν ὄμβρων, τὴν 

δὲ χάτω σομφήν τε εἶναι χαὶ ἔχουσαν διαστήματα: πᾶσαν γὰρ τὴν γῆν 

εἶναι σομφὴν φύσει᾽ τὸν οὖν αἰϑέρα τὸν ὑπὸ τῇ γῇ, πεφυχότα ἄνω 

20 φέρεσϑαι εἰς τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς, ἐν τῇ ἀνόδῳ ἐμπίπτοντα εἰς τὰ χοῖλα χαὶ 

σομφὰ τῆς γῆς χινεῖν αὐτήν, χαὶ οὕτω γίνεσϑαι τοὺς σεισμούς. ὡς οὔσης 
δὲ τῆς γῆς πλατείας χαὶ διὰ τοῦτο ἐποχουμένης τῷ ὑποχειμένῳ ἀέρι χαὶ 40 

μενούσης ἔνϑα ἐστί, λέγει ταῦτα. ἱστορήσας δὲ τὴν δύξαν αὐτοῦ οὐδὲν ἴσως 

φησὶ δεῖν πρὸς ταύτην τὴν δόξαν λέγειν, λίαν ἁπλῶς τε χαὶ ἐπιπολαίως καὶ 

ἀνεξετάστως εἰρημένην. τό τε γὰρ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω διαιρεῖν οὕτως, τῷ σι 

ὥστε τὸ μὲν ὑπὸ τῇ γῇ χάτω ἡγεῖσϑαι εἶναι, τὸ δ᾽ Oreo γὴν ἄνω, καὶ 

wy, ὑπολαμβάνειν ὅτι 7 γῆ ἐστι χάτω ὁμοίως τοῖς πανταχόϑεν τῆς γῆς. ὡς 

ἐπὶ ταύτην χατὰ φύσιν φέρεσϑαι τὰ πανταχόϑεν βάρη, εὔηϑες, χαὶ ταῦτα, 
φησίν, δρῶντα τὸν δρίζοντα τὴν οἰχουμένην, ὅσην ἡμεῖς ἴσμεν, μεϑιστα- 

80 μένων ἀεὶ ἄλλον χαὶ ἄλλον γινόμενον, ὃ σημεῖόν ἐστι τοῦ σφαιροειδῆ τὴν 45 
γῆν, ἀλλὰ μὴ πλατεῖαν εἶναι: εἰ γὰρ ἦν πλατεῖα, ὃ αὐτὸς ἂν δρίζων ἔμενε 

πανταχοῦ μεϑισταμένοις. εἰ δέ ἐστι σφαιροειδής, ψεῦδος ἂν εἴη τὸ πλα- 
τεῖαν αὐτὴν οὖσαν χαὶ ἐποχουμένην τῷ ἀέρι ὑπὸ τοῦ ἀναφερομένου 

5 

αἰϑέρος ἐμπίπτοντος εἰς τὰ xotha σείεσϑαι. ἔτι τοῦ σφα!ροειδῇ αὐτὴν 

85 εἶναι σημεῖόν ἐστι τὸ ὁμοίως πρὸς αὐτὴν ἔχειν τὰ πανταχόϑεν αὐτῆς, ὡς τὰ 

4 λέγων --- γένους (5) om. AWa 9 ὑπό τινων post σεισμῶν exh. ἃ τῶν om. Aa 

10 δὴ AWa 11 παρὰ] περὶ a χαὶ om. AWa post μὲν add. yap Aa 
post δὲ add. 6 A 12 αὐδηρίτης Aa 14 χοῖλα--- τῆς γῆς (15) om. AW: ἄνω 

λέγων a 16 αὐτὴν om. a 17 συναληλεῖφϑαι AW ἀπὸ τῶν ὄμβρων AW: διὰ 

τοὺς ὄμβρους ante χαὶ ἡνῶσϑαι positum ἃ 18. 19 εἶναι τὴν γῆν coll. AWa 19 τὴν 

γῆν A 24 ἔφη 1 25 τὸ ante ἄνω om. ἃ διαιρεῖν --- κάτω (26) om. AWa 

20 εἶναι -- ἄνω] οὕτως ἔχειν ἃ ὑπὲρ τὴν γῆν AW 27 7 ante γῆ om. AWa 

29 ὁρῶντας Arist. 29. 30 μεϑιστάμενον AW 30 ἐστι om. a 982 μεϑιστάμενος AW 
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4 x ΄ 2. oe | Jey ΄ , Ὧι \ ~ / 

πανταχόϑεν μὲν βαρέα ἐπ᾽ αὐτὴν φέρεσθαι, πάντα ὃὲ χατὰ πᾶν μέρος 
- - ) > he. x U4 ~ ~ 

αὐτῆς χοῦφα φέρεσθαι dx αὐτῆς εἰς τὸ fF χατ᾽ αὐτὸν τὸ ἄνω τς γῆς. 50 
> a! δι > eae! \ Ἂν if X > \ 9 A \ 4 ΄ 

αἰτιᾶται 6& αὐτοῦ χαὶ τὸ λέγειν μὲν αὐτὴν διὰ τὸ μέγεθός τε χαὶ πλάτος 
fe 

ἐπὶ tod ἀέρος μένειν, φάσχειν δὲ πάλιν ὅτι χινεῖται τυπτομένη es τοῦ 

or ἀέρος χάτωϑεν εἰς τὸ ἄνω πᾶσα. τὸ yap οὕτως χινεῖν αὐτὴν οὔτε τη- 
ροῦντός ἐστι τὸ ἠρεμεῖν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ ἀέρος, εἴ ye ἀὴρ αὐτὴν τύπτων 
χάτωϑεν εἰς τὸ ἄνω χινεῖ, οὔτε τὸ διὰ τὸ μέγεϑος μένειν: εὐχινήτου γὰρ 
τὸ οὕτω τυπτομένην σείεσϑαι ὅλην. πρὸς τούτοις GE οὐδὲ ἀποδιδόναι τί 

φησιν | αὐτὸν τῶν συμπτωμάτων τῶν περὶ τοὺς σεισμοὺς τοῦτον τὸν LOT 
10 τρόπον αὐτοὺς γίνεσϑαι λέγοντα: οὔτε γὰρ χῶραι αἱ τυχοῦσαι τοῦ χατὰ 

τὸν σεισμὸν μετέχουσι πάϑους οὔτε ἐν ὥραις ταῖς τυχούσαις γίνεται, περὶ 

ὧν χαὶ αὐτῶν δεῖ τὸν περὶ σεισμῶν λέγοντα ἀποδιδόναι τὰς αἰτίας. 
Εἰπὼν δὲ περὶ τῆς ᾿Δναξαγόρου δόξης μέτεισιν ἐπὶ τὴν Δημοχρίτου, 

“al φησὶ τοῦτον λέγειν ὅτι πλήρης οὖσα ἣ γῇ ὕδατος, ὅταν ual ἔξωϑεν 
15 πολὺ ἀπὸ τῶν ὀμβρίων ἄλλο δέξηται, τότε ὑπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ πολλοῦ 10 

χινεῖται. πλεῖόν τε γὰρ γινόμενον τὸ ὕδωρ διὰ τὸ wy δύνασϑαι δέχεσϑαι 

αὐτὸ τὰς ἐν τῇ γῇ κοιλίας ἀποβιαζόμενον χαὶ πο NE χινεῖ 
αὐτήν. ἀλλὰ χαὶ ξηραινομένη χαὶ ἕλχουσα εἰς τοὺς χενοὺς τόπους χαὶ 
ξηροὺς ἐχ τῶν πληρεστέρων τὸ ὕδωρ ἐν τῇ μεταρρεύσει τε χαὶ μεταβάσει 

20 τῇ τοιαύτῃ χινεῖται ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
Μετὰ δὲ τὴν Δημοχρίτου χαὶ τῆς ᾿Αναξιμένους δόξης μνημονεύει. 

τοῦτον δέ φησι λέγειν βρεχομένην τὴν γῆν, ἀλλὰ χαὶ ξηραινομένην ῥήγνυ- 
σϑαι. ἔπειτα ἀπορρηγνυμένων τινῶν τῷ τοιούτῳ Tater χολωνῶν χαὶ ἐμπι- 2 

πτόντων αὐτῇ. γίνεσϑαι τοὺς σεισμούς. διὸ χαὶ γίνεσϑαι αὐτοὺς ἔν τε 
95 τοῖς αὐχμοῖς χαὶ πάλιν ἐν ταῖς ὑπερομβρίαις: ἐν μὲν γὰρ τοῖς αὐχμοῖς 

ξηραινομένην ῥήγνυσθαι, ἐν δὲ ταῖς ὑπερομβρίαις ἐξυγραινομένην δια- 

πίπτειν. ἀντιλέγων O& πρὸς ταύτην τὴν δόξαν φησὶν πρῶτον μὲν ὅτι ἔδει 
ὑπὸ τῶν ὑδάτων συμβαίνοντος τούτου ὑπονοστοῦσαν χαὶ χαϑαιρουμένην 

KATH πολλὰ φαίνεσθαι τὴν γῆν, ἀεὶ τῶν ὑψηλοτέρων ἀπορρηγνυμένων χαὶ 
80 ἐμπιπτόντων τοῖς χοιλοτέρος αὐτῆς. ἔτι δὲ διὰ ποίαν αἰτίαν πολλάχις 80 

1 πᾶν AWa δὲ] yap τὸ AW: δὲ τὸ a 2 χοῦφον AWa nat αὐτὸν 
τὸ I: πᾶν xat αὐτὸ τὸ AW: πᾶν xat αὐτῆς τὸ ἃ: verba depravata sunt 3 “al 
τὸ πλάτος a 5 τὰ ἄνω I 6 éott] ἔτι I post ye add. 6 AWa 

8 σείεσϑαι ὅλην] his in margine add. πῶς yap 7 αὐτὴ χαὶ μεγάλη χαὶ πάλιν εὐκίνητος ὑπὸ 

τοῦ ἀέρος ἣ πῶς ἡ αὐτὴ καὶ ἠρεμοίη καὶ κινοῖτο | οὐδὲ] τὸ A: οὐδὲ τὸ W 

9 αὐτὸν] αὐτῶν I 10 αὐτοὺς] αὐτὸν 1 12 χαὶ αὐτὸν AW 13 δὲ om. a 

post τὴν add. tod a 14 ὕδατος 4 γῆ coll. AWa 18. 19 xat ξηροὺς om. Aa 

19 μεταβάσει te καὶ μεταρρεύσει coll. AWa πε] δὲ 1 20 xtveictat ἃ 21 δὲ 

om. AWa ᾿Αναξιμένης a 22 δή φησι A 23 ante τῷ add. ἐν AWa 
χολῶν ἃ 24 τὸν σεισμὸν AWa αὐτοὺς] τοὺς σεισμοὺς AWa 25 χαὶ πάλιν--- 

αὐχμοῖς om. AW 25 et 26 ἐπομβρίαις a 25 μὲν γὰρ] te AWa 26 Enpatvo- 

μένης W ἐξυγρομένην W 27 ὅτι ante πρῶτον exh. AWa 28 ὑπὸ τῶν 

ὑδάτων om. a ἀπὸ ex ὑπὸ corr. 1 τοῦτο - χαϑαιρομένην AW 

29 πολλοὺς a ἀεὶ τὴν γὴν coll. AWa 80 αὐτῆς ex αὐτοῖς corr. I 

8: 
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σεισμοὶ περὶ τόπους γίνονται τοιούτους, οἱ οὐδὲν τῶν ἄλλων διαφέρουσιν 

οὔτε apo τι οὔτε ὑγρότητι, οὔτε ἔχουσί τινα τούτων ὑπερβολὴν ἐν αὐτοῖς. 
χαίτοι εἰ οὕτως ἐγίνοντο οἵ σεισμοί, ἔδει τούτων ἔχειν τι τὴν σειομένην 
Ynv. Ἔτι; et τοῖς ὑπολαμβάνουσιν οὕτω γίνεσϑαι τοὺς σεισμοὺς ἕπεται 
τὸ ἀεὶ λέγειν ἧττον ἔσεσϑαι σεισμούς, χαὶ τέλος παύσεσϑαί ποτε γινόμενον σι 

~ 

τοῦτο τὸ πάϑος ἐν τῇ γῇ εἰ γὰρ ἀεὶ διασάττεται ἢ γῇ, τῶν ὑψηλοτέρων 
~ "» ΄ Vv 

εἰς τὰ χοιλότερα ἐμπιπτόντων τῷ ἀπορρήγνυσϑαι, ἔσεσθαί mote ὅτε ἐπι- 35 

λείψει τὰ ὑψηλότερα. εἰ 08 ἀδύνατον παύσασϑαί ποτε τοὺς σεισμούς, 107ν 
\ νατον xat τὸ ταύτην αὐτῶν εἶναι τὴν αἰτίαν. RQ. on ςι. [ 

10 Kindy δὲ ταῦτα χαὶ πρὸς τὴν ᾿Αναξιμένους δόξαν χαὶ χαταλιπὼν 5 

ἀναντίρρητον τὴν Δημοχρίτου ἴσως διὰ τὸ ἐπιπόλαιον, μέτεισιν ἐπὶ τὸ τιϑέναι 
\ τὸ δοχοῦν αὐτῷ, xal πάλιν χαὶ ἐνταῦϑα ἀρχῇ χρῆται τῇ διττῇ ἀναῦυ- 

Ξ co Sen is BP AY pe Ped . Seek υἱάσει. ἕπεσθαι γάρ φησιν ἐξ ἀνάγχης τῷ γίνεσϑαι τὴν προειρημένην 
3 ΄ὔ \ , ΄ e \ ΄ ¢ A ~ 

vy ἀναϑυμίασιν τὸ χαὶ σεισμοὺς γίνεσϑαι, χαὶ λέγει διὰ τί. ἢ γὰρ γῆ 
¢ , > ~ cin 5 ΄ > \ » 

15 xa’ αὑτὴν μέν ἐστι χαὶ τῇ αὑτῆς φύσει ξηρά, διὰ μέντοι τοὺς ὄμβρους, 
as ν 2 os et τ ἐν ἑαυτῇ νοτίδα πολλήν. διὸ ϑερμαινομένη ὑπό τε τοῦ 

Ἡλίου χαὶ τοῦ ἐν αὐτῇ ϑερμοῦ πολλὴν ἀναϑυμίασιν ποιεῖ χαὶ τὴν τῶν 10 

πνευμάτων ὕλην, ἧς ἀναϑυμιάσεως πολλὴ μὲν ἔξω γίνεται χαὶ ἐπὶ τῆς 

ἐπιφανείας αὐτῆς, πολλὴ δὲ χαὶ ἐντός, χαὶ εἰς πνεῦμα μεταβάλλουσα ποτὲ 
90 μὲν ἔξω ῥεῖ ἐπὶ τὴν τῆς γῆς ἐπιφάνειαν πᾶσαν, ποτὲ δὲ ἐντὸς χαὶ εἰς 

τὰ βάϑη τῆς γῆς, ποτὲ δὲ χαὶ με spas εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον ἄλλως 

Ἔχει, χειμένου τοῦ γίνεσϑαί τι πνεῦμα ἐν τῇ γῇ: καὶ τοῦτό ποτε χαὶ εἰς 
τὸ βάϑος τῆς γῆς συρρεῖν, ἐπὶ τούτοις δεῖν φησι σχέψασϑαι, ποῖόν ἐστι 

τῶν σωμάτων χινητικώτατον. ἀνάγχη δὴ χινητικώτατον εἶναι τὸ ἐπὶ πλεῖστον 

πεφυχὸς ἱέναι χαὶ spec a: σφοδρὸν ὃὲ τὸ ΓΝ τὰ γὰρ τς 15 bo σι 

φερύμενα σφοδρύτατα. Ἔν γὰρ ἘΠ ταῦτα, οἷς ἂν ἐπτλα εν διὰ 

τὸ τάχος. ἀλλὰ μὴν χαὶ ἐπὶ πλεῖστον πέφυχε φέρεσϑαι τὸ διὰ παντὸς 

δυνάμενον διιέναι μάλιστα" τοιοῦτον δ᾽ ἐστὶ τὸ λεπτότατον σῶμα. ἀλλὰ 
wry οὐχ ἄλλη τις πρὸ τοῦ πνεύματος σωματιχὴ φύσις τοιαύτη, ὡς ἔχειν 

80 τό τε λεπτὸν χαὶ ἐπὶ πλεῖστον ἰέναι πεφυχὸς χαὶ τὸ σφοδρόν" χαὶ γὰρ τὸ 
πῦρ τότε φέρεται ΤΠ) ὅταν μετὰ πνεύματος ἢ τότε γὰρ χαὶ γίνεται 

φλόξ. εἰ ὃὲ τοῦτο, οὔτ᾽ ἄν ὕδωρ αἴτιον εἴη τῆς χινήσεως τῇ γῇ, ὡς 2 

Δημόχριτος ᾧετο, οὔτε γῆ, ὡς ᾿Αναξιμένης ὑπελάμβανεν, ἀλλὰ πνεῦμα" 

ὅταν γὰρ τὸ ἔξω πεφυχὸς ἀναϑυμιᾶσϑαι ἔσω ῥεύσῃ. διὰ τοῦτο γάρ φησι 

35 χαὶ νηνεμίας τοὺς πλείστους γίνεσϑαι χαὶ μεγίστους τῶν σεισμῶν" ἣ γὰρ 

1 ἄλλων] μεγάλων a 3 τι ἔχειν AWa τῷ ἀεὶ 1 ἥττονας AWa 

παύσασϑαι AWa 6 τὸ om. 1 7 τῷ om. W 10 δὲ om. Aa 

ἀναξιμένου a zat om. AWa 12 ἑαυτῶ AWa 13 ἕπεται a 

τείνεσϑαι AW 14 διττὴν om. AWa τὸ om. AWa 16 αὐτῇ AW 

18 γίνεται ---ἔξω (20) om. AWa 20 πᾶσαν om. AWa 21 xat om. I 

22 εἶ τε ἃ 24 ἀνάγκη --- κινητικώτατον om. AW: ἀνάγκη γὰρ ἃ post πλεῖστον 

add. te Α ἃ 20 ἐπιπολάζη A: ἐμπελάζοι a 28 δυνάμενον post μάλιστα exh. 

AWa 29 ἔχει AW 30 te om. AWa 30. 81 6 πῦρ a 39 οἴεται I 
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4 »ν Ἃ ΄ Se ie EN Pat _ fo bs = a ‘ 

eee as συνεχὴς "ὦ μένη, ἔνϑα ἂν ἢ ἀρχὴ νεύσῃ. ἕπεται ἐχείνῃ χαὶ 

πᾶσα ἐχεῖ ῥεῖ" διὸ 
5 ἊΝ , Vv 

δὲ ἄλογον, φησί, γίνεσϑαί τινας σεισμοὺς χαὶ ἀνέμων ὄντων. ἐπεὶ γὰρ χαὶ i 
΄ -΄ v , ΄ ΄ ΄ Ve cons 

πλείους ἅμα ἄνεμοι πνέουσι, δύναται τούτων ὃ μέν τις ἔξω πνεῖν, ὁ GE τις 2 

~ »»»» = e eek \ ~ Vv be! 

ἔξω πᾶσα φέρεται ὡς Tl TO πλεῖστον | SSW. OvOocY 

bray es 

5 ε " \ ~ , 
5 ἐντὸς ῥεύσας ὄντος πνεύματος σεισμὸν ποιῆσαι. πλὴν ἐλάττους φησὶ 

, , ~ 5 A) \ ᾽ὔ ~ 

Ἱίνεσϑαι τούτους τὸ μέγεϑος, τῷ τὴν ἀρχὴν χαὶ τὴν αἰτίαν αὐτῶν τὴν 
> ~ ~ 5? > Vv ~ \ \ 

ποιητιχὴν διῃρῆσϑαι. τοῦτο δ᾽ dy δειχτιχὸν εἴη τοῦ χαὶ τοὺς ἅμα πνέον- 
EL, X , / ΄ \ \ 5 

τας ἀνέμους μὴ πάνυ γίνεσϑαι σφοδρούς" καὶ γὰρ ἐχείνων ἢ ἀρχὴ διύρη- 

ται. λέγει δὲ χαὶ νυχτὸς τοὺς πλείστους τε χαὶ μείζους τῶν σεισμῶν 
΄ ” \ , 5 

ΟΣ ς γινομένων τοὺς πλειστοὺς παλιν πέρι & 
+ 

10 γίνεσϑαι, τῶν ὃὲ τῆς ἢ 

σημβρίαν. οὗ αἰτία τὸ ΣΡ ἃ εἶναι τὰς μεσημβρίας διὰ τὸ τὸν ἥλιον 80 

μάλιστα χατὰ τὴν ὥραν ταύτην ἰσχύοντα χαταχλείειν τὴν ἀναϑυμίασιν εἰς 

τὴν γῆν, ἐμποδίζοντα αὐτῆς τὴν. πρόοδον τὴν ἔξω. χαὶ af νύχτες δὲ τῶν 

ἡμερῶν πάλιν νηνεμώτεραι: διὰ γὰρ τὴν ἀπουσίαν τοῦ ἡλίου ψυχομένης 

15 χαὶ πυχνουμένης τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, εἰς τὸ ἐντὸς τὴν ἀρχὴν τῆς 

ῥύσεως τὰ πνεύματα λαμβάνει, ὥσπερ ἀμπώτιδος γινομένης τοῦ πνεύματος 

εἰς τὸ ἔνδον ἀπὸ τῆς ἔξω πλημμυρίδος te χαὶ ἐπιχύσεως. μάλιστα δὲ 

τῶν νυχτῶν περὶ ὄρϑρον τοῦτο δρ ιμαϊγεῖν φησί, Ot χαὶ τὰ πνεύματα τό- 35 

τε γίνεσϑαί τε χαὶ πνεῖν ἄρχεται: τότε δὴ ἂν εἰς τὸ ἐντὸς ἢ ἀρχὴ τοῦ 

90 πνεύματος μεταβάλλουσα ῥέῃ, ὥσπερ οἱ εὔριποι μεταπεσοῦσα χαὶ αἀϑρόα 

SPENT]; ἰσχυρότεροι ot σεισμοὶ γίνονται διὰ τὴν τοῦ πλείονος χορηγίαν 

πνεύματος. | 

Λέγει δὲ ἰσχυροτάτους γίνεσϑαι σεισμοὺς ἐν τοῖς τόποις τούτοις, ὅσοι 108: 

ϑαλάττῃ powder παράχεινται ἢ χαὶ ἔχουσι χώραν ἀραιάν τε χαὶ πολλὰς 

bo or ἔχουσαν κοιλότητας: διὰ τοῦτο γὰρ πλείστους yivecdar σεισμ οὺς περί τε 
id , ΝᾺ \ \ 

Βλλήσποντον zat ᾿ΑἹ καΐαν χαὶ Σιχελίαν χαὶ τῆς Εὐβοίας, περὶ τούτους τοὺς 
Ι i 

τόπους δηλονότι. xa? οὖς ἢ ϑάλασσα στενή τέ ἐστιν χαὶ ῥοώδης" αὕτη 2% 
2 \ ¢ \ \ v >. ΄ > 

δ᾽ ἐστὶν ἢ περὶ τὸν πορϑμόν: καὶ τὰ ἄλλα δὲ πάντα, ὧν ἐμνημόνευσς, 

τοιαύτῃ γειτνιᾷ ϑαλάσσῃ. αἰτίαν δὲ τοῦ σείεσϑαι τοὺς τοιούτους τόπους 
5. I> a ~ ’ ’ a . 49 c . 4 ~ ΄ Cc ,΄ 

80 ἀπέδωχε: δοχεῖ γάρ, φησί, διαυλωνίζειν ὑπὸ τὴν γῆν ἢ ϑαάλασσα, 

δὲ γινόμενον ἐ 
- 

ταις < τουτέστι διὰ τῶν στενῶν τῆς γῆς μεταρρεῖν. τὸ 
δ ¢ \ κυ ΄ 35 7 + \ 

ustuppotats ὑπὸ τοῦ πνεύματος ὀλίγον προελθὼν 
τὰ περὶ ΔΑἰδηψὸν ἀπὸ TERE αἰτίας γεγονέναι 

ς τοιαύτας ἀναϑυμιάσεις 80 

τοιαύταις τῆς ϑαλάττη 
2 ~ i \ Ai > ἐρεῖ. xat τὰ ϑερμὰ ὃ 

\ λέγει. ϑερμὴ μὲν γὰρ οὖσα ἢ γῇ πλείους td i ὶ τι 
v > ἂν , ΄ 0 ‘ ~ x \ 

35 ἔσχεν: ἀπολαμβανόμεναι δὲ αὗται χάτω te χαὶ ὑπὸ τὴν γῆν τὸ μὲν πρῶ- 

1 ἐχείνῃ] τῇ ὁρμῇ τῆς ἀρχῆς ἃ 2 φέρεται hic om. AWa ἔσω] ἔξω a 

post ἔσω add. πᾶσα φέρεται AWa 6 τούτους γίνεσθαι coll. ἃ 8 μὴ in lit. W 

12 χαταχαίειν AW: xataxddew a 13 αὐτοῦ AW 15 τῆς ἀρχῆς Al 
Ι ᾿ ye ̓ 

18 περὶ ὄρϑρον --- ὅτι χαὶ τὰ om. AW: πρὸς ὄρϑρον a ost πνεύματα add. γὰρ a oie νῶν Ὅς ον ἱ 
20 μεταβαλλοῦσα A: μεταβαλοῦσα W zai om. I 21 ἰσχυρότερα Aa μ μ yr 
ot om. AWa 23 δὲ] καὶ a poet a τοῖς om. AWa τοιούτοις 

AWa 25 ἐχούσας I 26 χαὶ περὶ thy ̓ Αχαΐαν AWa 27 δῆλον a 

32 μεταγορίαις a 33 ἐρεῖ] pet W τὰ τῇ ἢ om. A Αἰδηψὸν] ef. Strabo 1 

p- 104 A: ἐδηψὸν libri 35 εἶχεν 1 ἀπὸ ἃ 
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τον ἔσειον τὴν γῆν, ἔπειτα ὑπὸ βίας ἐχρῆξαν τὸ δ: τὸν υὲν σεισμὸν 

ἔπαυσε, ϑερμῶν δὲ ὑδάτων ἐχεῖϑεν ἀνεδόϑησαν πηγαί, ὑδάτων ἐχεῖ 1 
΄ ΚΦ ἢ 

μένων χαὶ διὰ τὴν ἐν βάϑει τῆς 1 γῆς θερμότητα ϑερμῶν fe sueie τε χαὶ 

ἐχδιδόντων. λέγει O& χαὶ τὴν αἰτίαν τοῦ σείεσϑαι συνεχῶς τοὺς τόπους 

τοὺς παρὰ τῇ στενῇ te χαὶ ῥοώδει ϑαλάσσῃ, obs προείρηχε. τὸ γὰρ 
σι 

πνεῦμα ἐν τοῖς τοιούτοις τόποις γινόμενον καὶ διεχπῖπτον ex τῆς γῆς 80 

σφοδρὸν τῶν σεισμῶν αἴτιόν ἐστι" σφοδρὸν δὲ γίνεται διὰ τὴν σφοδρότηται 

τῆς ϑαλάσσης. πᾶσα γὰρ ῥοώδης ϑάλασσα σφοδρὰς τὰς μεταρρύσεις ποιεῖ- 

ται" διὰ δὴ τῶν στενῶν ἀϑρόα φερομένη χαὶ ἐπιλαμβάνουσα τοὺς τόπους, 

10 δι’ ὧν 6 ἄνεμος ἔξω ῥεῖ χαὶ ϑυμιᾶται, εἰς βάϑος αὐτὸν ἀπωϑεῖ: 6 δὲ 

ἀπωσϑεὶς χαὶ ἀϑρόος γενόμενος τῇ τισι χινήσει σείει τ Bae Sue) 

viv. xo ai χῶραι δὲ, ὅσαι σομφοὺς ἔχουσι τοὺς χάτω τόπους, πολὺ ἐν 

αὑταῖς τοιοῦτον δεχόμεναι πνεῦμα τῷ εἰς τὰς εὐρυχωρίας ἐχείνας τὴν 40 

ῥύσιν γίνεσϑαι τοῦ πνεύματος μᾶλλον ἀπ᾽ αὐτοῦ σείονται χινούμεναι. 

15 προστίϑησι δὲ τοῖς προειρημένοις ὅτι ἔαρός τε καὶ μετοπώρου μάλιστα 

γίνονται σεισμοί, ἔτι δὲ ἐν ἐπομβρίαις τε χαὶ αὐχμοῖς, καὶ ἐν τούτοις 

πᾶσι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. χαὶ γὰρ at προειρημέναι ὧραι πγνευματω- 

δέσταται: τοῦ γὰρ ϑέρους χαὶ τοῦ χειμῶνος ἐλάττω τὰ πνεύματα, τοῦ 

sy χειμῶνος διὰ τοὺς πάγους χαὶ τὰ ψύχη σβεννυμένων τῶν ξηρῶν 

90 ἀναϑυμιάσεων, τοῦ 6& ϑέρους διὰ τὸ χαῦμα ἘΠ ΠΕ ΤΣ τε χαὶ μαραι- 45 

νομένων: παλιν ἐν μὲν τοῖς αὐχμοῖς Hee 6 ἀήρ ces γάρ 
Ὧν ἐστι τῷ πλείω τὴν ὦ δα υυμίσδιν yivecdar τὴν ξηρὰν τῆς ὑγρᾶς) ἐν δὲ ταῖς 
ὑπερομβρίαις πλείων τε ἐντὸς γίνεται ἀναθυμίασις, τῷ βΕ ρΕΎΠΟ τὴν 

ἣν μᾶλλον ϑερμαινομένην ἀτμίζειν, ἀτμίζουσαν δὲ πλείω τότε χαὶ τὴν 

25 ἐντὸς ἀναϑυμίασιν ἴσχειν, xal ἔτι τῷ πληρουμένων τῶν χοιλοτήτων τῆς 
Ἰῆς ὕδατος διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ δομένου στενοχωρουμένην τὴν τοιαύτην 
ἀναϑυμίασιν χαὶ εἰς ἕν συνελαυνομένην ὑπὸ τοῦ ὕδατος ἐχβιάζεσϑαί te χαὶ 50 

χινουμένην οὕτω διὰ τὸ πολλὴν εἰς ὀλίγον τόπον συσταλῆναί τε χαὶ πιλη- 

ϑῆναι ἰσχυρῶς χινεῖν τὴν γῆν προσπίπτουσαν. ταῦτα γάρ φησι δεῖν ὕπο- 

80 λαμβάνειν τὸ εὐ απο ΤΠ ΠΤ 2) τῇ γῇ πνεῦμα ποιεῖν, ἃ ποιεῖ καὶ ἐν τοῖς 

ἡυξτέροις σώμασιν ἐναπὸ λαμ ονΟ Εν τὸ πνεῦμα" χαὶ γὰρ χαὶ τρόμων χαὶ 

σφυγμῶν αἴτιον αὐτῷ γίνεται. ἔστι δὲ χαὶ τῶν ἐν τῇ γῇ σεισμῶν ὃ μὲν 

τρουμιύδης, ὃ δὲ σφυγμῷ ἐοιχώς. ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ ἡμεϊτέρου σώματος 10 ὃν 
, > , ~ 

πολλάχις οὐρησάντων γίνεται τρόμος τις τοῦ σώματος, ἀντιμεϑισταμένου 

80 τοῦ πνεύματος ἔξωϑεν εἴσω ἀϑρόου διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ οὔρου στενοχωρεῖσϑαι 
ἐξωϑούμενον, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῆς γῆς τοιαύτας ἡγητέον ἀντιμεταστάσεις 

1 éxpedoay 1 2 éxetdev| éxet AWa ἀνεδείχϑησαν A 2.3 γινομένων a 
Ὁ. ῥοώδη a 11 τῇ βίᾳ ἐκίνησε τὴν I 13 αὐταῖς libri 16 ἐν post δὲ om. 1 

19 διὰ τοῦ AW 23 ἐπομβρίαις a τε γίνεται ἡ ἐντὸς ἀναϑυμίασις AWa post 

βεβρεγμένην add. te AWa 25 τῷ om. ἃ: τῶν AW 28 σταλῆναι AW: σταγῆναι a 

28. 29 πιληϑῆναι] πεπληρῶσϑαι AWa 30 ἐναπολαμβανόμενον om. AW: ἐν a 

πνεύματα AW: τὰ πνεύματα a 31 post σώμασιν add. ἐν δὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασιν 

AWa yap xat om. AWa 32 τῇ om. AW 36 τοιαύτης ἃ 
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γινομένας πνευμάτων τρομώδη ποιεῖν σεισμόν. ἕξῆς 

ἄλην δύναυιν ἔγει τὸ πνεῦμα: χαὶ ἔστι σαφῆ τὰ Aer 
‘ ‘ i ἵ 

QQ. gs σ 

ὃξ δείχνυσιν ὅτι με- 
τ ry aX 

veva, φέψαλον ds 
5 [4 ινομένου πυρὸς & 

ι 
τ or λέγει τὸν πεπυρωμένον χονιορτόν. λέγει δὲ χαὶ tod 1 

τῇ γῆ, τουτέστιν ὑπὸ τῇ γῇ» αἴτιον εἶναι τὸ πνεῦμα" ὃ 
5 χωρίαν βιαίως χινούμενόν te χαὶ χοπτόμενον χαὶ εἰς p 

ἃ γὰρ τὴν στενο- 

ιχρὰ χαταδιαιρού- 

μενόν τε χαὶ διασπώμενον ἐχπίμπραται" ῥᾶον γὰρ τὸ ὀλίγον τοῦ ἀϑρόου 
μεταβάλλει τε χαὶ ἐχπυροῦται. 7 εἰς μιχρὰ χερματισϑὲν εἶπεν ἀντὶ τοῦ 

λεπτότερον διὰ τὴν χίνησιν γενόμενον" χαὶ λεπτομερέστερον γὰρ τὸ πῦρ τοῦ 
πνεύματος. εἶναι δὲ λέγει τεχμήριον τοῦ ῥεῖν ὑπὸ γὴν τὰ πνεύματα χαὶ 

10 τὸ γινόμενον περὶ ταύτας τὰς νήσους, λέγει δὲ τὰς Αἰόλου - τούτων 10 

γὰρ ἐμνημόνευσε πρὸ ὀλίγου. ἐν γὰρ ταύταις φησίν, ὅταν ἄνεμος νότος 

μέλλῃ πνευσεῖσϑαι, προσημαίνειν ἣχόν τινα ὑπὸ γῆς γινόμενον, ὡς πνέοντος 

ἀνέμου ἐν τοῖς τόποις τούτοις, ἐξ ὧν τὰ τοῦ πυρὸς ἀναφυσήματα γίνεται" 

ὃ γίνεται τῷ τὴν μὲν ϑάλασσαν ἤδη πόρρωϑεν προωϑεῖσϑαι ὑπὸ τοῦ νότου 
15 μηδέπω ὄντος τοῖς τὰς νήσους χατοιχοῦσι γνωρίμου, ὑπὸ ὃς ταύτης προω- 

ϑουμένης χαὶ ἐπιλαμβανούσης τοὺς πλησίον τόπους τὸ πνεῦμα τὸ ἐχ τῆς 
γῆς ἀναφυσώμενον ἀπωϑεῖσϑαι πάλιν εἴσω, χαϑ᾿ ἃ μέρη ἔπεισιν ἢ ϑά- τὸ 
λασσα, ἀπωϑούμενον δὲ εἴσω χαὶ χινούμενον τὸν ψόφον ποιεῖν. ἄνευ δὲ 

σεισμοῦ ὃ ψόφος οὗτος γίνεται διά τε τὴν τῶν τόπων εὐρυχωρίαν (ἔχε! 

90 γὰρ εὐρυχώρους ἐξόδους ἄλλας, δι᾿ ὧν ἐνεχϑὲν ὑπὸ γῆν εἰς τὸ ἀχανὲς 

ἔξω ῥεῖ) χαὶ διὰ τὴν ὀλιγότητα τοῦ ὑπὸ τῆς θαλάσσης ἀπωϑουμένου ἀέρος. 

Τοῦ δὲ τὴν τοῦ πνεύματος ὑπὸ γῆν χίνησιν αἰτίαν τῶν σεισμῶν εἶναι 

σημεῖα εἶναί φησι χαὶ ταῦτα, τό τε γίνεσϑαι τὸν ἥλιον ἀχλυώδη χαὶ 40 

ἀμαυρότερον πρὸ τῶν σεισμῶν χωρὶς νέφους χαὶ τὸ πρὸ τῶν ὀρϑρίων 

25 σεισμῶν ἐνίοτε γίνεσϑαι νηνεμίαν τε χαὶ χρύος ἰσχυρόν" τόν τε (γὰρ) ἥλιον 

ἀναγκαῖον ἀμαυρὸν γίνεσϑαι ὑπονοστεῖν χατὰ γῆς ἀρχομένου τοῦ πνεύμα- 

τος τοῦ διαλύοντός τε χαὶ διαχρίνοντος τὸν ἀέρα, νηνεμίαν τε χαὶ ψῦχος 

περὶ τοὺς ὄρϑρους πρὸ τῶν σεισμῶν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἦ τε yap νηνεμία 

διὰ τὴν τοῦ πνεύματος εἴσω παλίρροιαν, ἦτις γίνεται πρὸ τῶν μεγάλων 

80 σεισμῶν παντὸς εἴσω τοῦ πνεύματος ῥέοντος χαὶ οὐ μεριζομένου, χαὶ τὸ 

φῦχος δὲ διὰ τὸ τὴν ϑερμὴν ἀναϑυμίασιν εἴσω τρέπεσϑαι: ϑερμὴ γὰρ 4 

ual αὑτὴν ἢ πνευματώδης ἀναϑυμίασις. εἰπὼν δὲ τὴν ἀναϑυμίασιν, ἀφ’ 
- 

ι 

\ 

> ον ΄ Cs \ ~ \ > 
ys οἱ ἄνεμοι. φύσΞξι ειναι ϑερμὴν τοὺ {L7) OOXE 

\ 

ψυχροὺς εἶναι thy αἰτίαν προστίϑησι- διὰ γὰρ τὸ χινεῖν τὸν ἀέρα, οὐδὲ 
< αὐτοὺς ϑερυοὺς ἀλλὰ 

ὑτὸν τῇ αὑτοῦ φύσει ψυχρὸν ὄντα, διὰ δὲ τὸ πεπληρῶσϑαι πολλῆς χαὶ 35 αὐτὸν τῇ αὑτοῦ φύσει ψυχρὸν ὄντα, διὰ ὃὲ τὸ πεπληρῶ πολλῆς 

ψυχρᾶς ἀτμίδος γινόμενον τοιοῦτον. ὃ ἐναργὲς ἐποίησε τῇ παραϑέσει τοῦ 

1 γινομένας ex corr. A 3 πεπυραχτωμένον AWa λέγει δὲ om: AWa 

4 ὑπὸ τὴν γῆν a 6 ἐχπιμπρᾶται AWa 8 χαὶ om. AWa 9 λέγω A 

11 νότους a 12 μέλλῃ post ἄνεμος (11) exh. AWa 17 xa? ἃ --- εἴσω (18) om. A 

19 ψῆφος a 20 2665 (ovg ἄλλας in lac. om.) At ἐνεγχϑὲν I 22 δὲ 

om. a 23 te om. AWa 25 νηνεμίαν --- γίνεσϑαι (26) om. AW: τοῦτο a 

yap ex Aristotele addidi 27 χαὶ ψῦχος post ὄρϑρους (28) coll. AWa 91 τὸ 

om. Aa 32 χατ᾽ αὐτὴν AW 33 φύσει] φησιν AW: om. a 35 δὲ om. Wa 

χαὶ om. a 36 ἐποίησεν ἐναργὲς coll. A 
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éx τοῦ στό : g ᾿ ὃ xa} αὑτὸ ϑερμὸν ov (χαὶ γὰ ἐχ τοῦ στόματος ἐχφυσωμένου πνεύματος, ὃ xa’ αὑτὸ ϑερμὸν ov (χαὶ γὰρ 
- ~ ~~ ld \ , ἐγγύϑεν προσπῖπτον τοιοῦτον), ὅταν διὰ στενοῦ πέμπηται χαὶ πορρωτέρω, 50 
, > ~ > ~ » 

ψυχρὸν προσπίπτει Or ὃν ἀπωϑεῖται ἀέρα, τοιοῦτον ὄντα. εἰπὼν δὲ ἐγγὺς 
> ec ~ Le. ~ 

τὸ ἐχφυσώμενον ϑερμὸν εἶναι ὁμοίως φησὶ τῷ ἐχπεμπομένῳ, ὅταν λαλῶ- 

5 μεν" ϑερμὸν γὰρ τοῦτο. αἰάζειν δὲ τὸ λαλεῖν εἶπεν, ἢ ἰδίως αἰάζειν τὸ 
τοιαῦτα λαλεῖν, ola χεχηνότι μᾶλλον ἐχφέρομεν τῷ στόματι" τοιοῦτον γὰρ 

\ =) A \ od 4 Ὑ , ὯΝ σ΄ ἈΝ ~~ \ Lf 0 3 χαὶ αὐτὸ τὸ αἰάζειν ὄνομα. τότε δὲ ὅτε διὰ στενοῦ xual πόρρωϑεν ἐχφυ- 
~ Ὁ) 5 ΄ 5 [4 , 5 ΄Ὰ XN ») 4 σ Ἂν \ οἷ 

σᾶται, ov ὀλιγότητα οὐχ ὁμοίως ἐπίδηλον ϑερμὸν ὄν. ὅτι δὲ διὰ τὸν 

προωϑούμενον ἀέρα τὸ ἐχφυσώϊμενον πνεῦμα ψυχρὸν προσπίπτει, δῆλον 109. 

10 ἐχ τοῦ ἐν τοῖς βαλανείοις πολὺ ϑερμότερον τὸν φυσώμενον προσπίπτειν 
Se ve δι \ hi σ ΝΡ, ϑ iA s ᾿Ξ NY “4 ϑ , 

oa. ϑερμὸς μὲν γὰρ det, ὅτι χαὶ 6 προωϑούμενος ϑερμός, ϑερμότερος 
τότε διὰ τὸ ἀϑρόως τε προσπίπτειν χαὶ μετὰ βίας, ὥσπερ ἐλαυνόμενος, 

ὃ ἀναλόγως χαὶ ἐπὶ τοῦ ψυχροῦ γίνεται. σαφῇ δὲ τὰ λεγόμενα περί τε 

τῆς νεφέλης τῆς ὡς γραμμῆς στενῆς τε χαὶ εὐϑείας πρὸ τῶν σεισμῶν 
15 εἰωϑυίας γίνεσϑαι, χαὶ περὶ τῶν ἐν τῇ ϑαλάττῃ γινομένων ῥηγμίνων, ἃς 5 

παρέϑετο εἰς σύστασιν τοῦ ὡς at στεναί te χαὶ λεπταὶ pyyutves ἐν τοῖς 
αἰγιαλοῖς τῆς ϑαλάσσης γαλήνης οὔσης γίνονται, οὕτω χαὶ τὸ λεπτόν τε 
χαὶ εὐθὺ νέφος τὸ φαινόμενον πρὸ τῶν σεισμῶν αἰϑρίας οὔσης τοιοῦτον 

διὰ νηνεμίαν γίνεσϑαι: ῥηγμὶς γάρ τις ἀέρος ἣ τοιαύτη νεφέλη. 

90 Λέγει δὲ χαὶ περὶ τὰς ἐχλείψεις τῆς σελήνης γίνεσθαι σεισμοὺς πολλά- 
et Ag A δ hee Ply σ ἌΡΑ, YQ. λ ΄ Ἐν A \ ~ ~ ς 
χις διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ὅταν γὰρ ἤδη πλησίον Ἢ ἣ σχιὰ τῆς γῆς. 7 

ἀντιφράττουσα χαὶ ἐπισχοτοῦσα τῷ φωτὶ τῷ ἀπὸ τοῦ ἡλίου προσπίπτοντι πρὸς 20 
\ ΄ ¢ NG \ 4 > ΄ \ ~ Xl \ \ 

τὴν σελήνην, ὡς μηδέπω μὲν τέλεον ἐπιλελοιπέναι τὸ φῶς xat τὸ ϑερμὸν 

τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου, ὃ παρέχει ἣ σελήνη τῷ ἀέρι παρὰ τοῦ ἡλίου λαμβά- 
vouod, ἤδη δὲ δι᾿ ἐγγύτητα τοῦ ἀχριβοῦς σχιάσματος ἀπομαραίνηται, νηνε- 
ui γίνεται" διὰ γὰρ τὸ ὑπερψύχεσϑαι τὸν ὑπὲρ γῆς τόπον ἀντιμεϑίσταται 

τὸ πνεῦμα εἰς τὴν γῆν χαὶ σεισμὸν ποιεῖ πρὸ τῶν ἐχλείψεων. ἐπιζητήσαι 

τις ἄν, εἰ τῇ τοῦ ἡλίου χινήσει ἢ ax’ αὐτοῦ ϑερμότης τοῦ ἀέρος, πῶς ἣ 

Lo on 

σελήνη λαμβάνει ἀπὸ tod Ἡλίου ϑερμότητα, οὔτε αὐτὴ πάσχουσα οὔτε τοῦ 36 
PN 5 ~ \ ~ c ‘4 >) / Vv [Ὁ ~ > δὰ ΧΑ > , 

80 μεταξὺ αὐτῆς te xat τοῦ ἡλίου: αἰϑέρος ὄντος παϑητοῦ. εἰπὼν δὲ ἐνίοτε 

γηνεμίας γίνεσϑαι πρὸ τῶν ἐχλείψεων χαὶ τὴν αἰτίαν ἀποδοὺς τούτου λέγει 
γίνεσϑαι πολλάχις χαὶ ἀνέμους πρὸ τῶν ἐχλείψεων, ἀρχομένης μὲν τῆς 

νυχτός, εἰ ἢ ἔχλειψις μέλλει γίνεσϑαι μεσονυχτίου, εἰ d& ἢ ἔχλειψις γίνοιτο 
> Ν © / \ Sey, r , SEAS, Τ᾿ δὶ > ΄ 

ὠϑεν, ὑξεσονυχτίου τοὺς ἀνέμους. οὗ πάλιν αἰτίαν ἀποδίδωσι τὴν αὐτήν" [ΟΝ 

2 χαὶ om. AWa 5 ῥιάζειν a 6 οἷα] ἃ I 6 τοιοῦτον] διὰ τούτου AWa 
7 τὸ iterat A post στενοῦ add. te AWa 10 βαλανείοις] Ba ex corr. I 

11 det ὅτι] διότι I 12 te om. AWa 16 tod om. I 18 post εὐθὺ 

add. πνεῦμα I 19 γίνεται I post νεφέλη add. λέγονται δὲ ῥηγμῖνες (ῥυγμῖνες a) 

αἱ ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς ὑπὸ τῆς τῶν χυμάτων προσβολῆς ἐν τῇ προσχλυζομένῃ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀνω- 

μαλία γινόμενα AWa (1. ἀνωμαλίαι γινόμεναι) 20 δὲ om. ἃ: χαὶ om. AW 

20 σελήνην] νεφέλην I μηδέποτε AWa 25 ἀπομαραίνεται A! 25. 26 νηνε- 

μία γίνεται om. Al 26 ἐπιψύχεσϑαι AWa ὑπὲρ τὴν γῆν Aa 27 ἐλλεί- 

ψεων AW ποιεῖ post ἐχλείψεων coll. AWa ἐπιξητήσαι --- ἐχλείψεων (31) om. I 

91] ἀποδιδοὺς AWa τούτων ἃ 92 τῆς ἐχλείψεως I 90 μέλλοι W γένοιτο I 
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‘ Ἀ > ~ το ον , ‘ “ὡς -Ὁ ΄ \ διὰ γὰρ τὸ ἀμαυροῦσϑαι χαὶ ἔλαττον γίνεσϑαι to ἀπὸ τῆς σελήνης ϑερμὸν 
- ΄ ’ Vv Vo ~ ~ ? n , > 

ἐν τῷ ἀέρι, πλησίον οὔσης ἤδη τῆς φορᾶς ua) ἣν ἔχλειψις γίνεται, avee- 80 
ld ΄ if © \ A wi , , » 

μένη 7 πρόσϑεν διὰ τὴν πλείω ϑερμότητα χατεχομένη ἀναϑυμίασις ἀνέμους 

ποιεῖ. ἀπορήσαι δ᾽ ἄν τις, πῶς τὸ νῦν λεγόμενον οὐ μάχεται τῷ προει- 

5 ρημένῳ᾽ τότε μὲν γὰρ εἶπε νηνεμίας αἰτίαν γίνεσϑαι τ μέλλουσαν ἔχλει- 

dev διὰ τὴν γινομένην ψυχρότητα, νῦν ὃὲ ἀνέμων. ἢ ὅταν μὲν πλείων ἢ 
~ ms , ¢ 37. \ > ΄ ς ΄ ἀπὸ τῆς σελήνης ἢ ϑέρμη, ws ἐπέχειν τὰς ἀναϑυμιάσεις, ἣ ἐλάττωσις 

~ ~ ΄ σ > ee ΄ ΄ , 

τοῦ ϑερμοῦ ἀνίησιν αὐτάς, ὅταν δὲ ἡ σύμμετρος, ἢ ἐλάττωσις παύει" χαὶ 8 

οὕτως ποτὲ μὲν νηνεμίαι, ποτὲ O& ἄνεμοι προγίνονται τῶν PINTS 

ne 10 δύναται χαὶ uh πρὸ ἴσου χρόνου τῆς ἐχλείψεως τήν te νηνεμίαν λέγειν 

γίνεσϑαι χαὶ τοὺς ἀνέμους, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῳ μὲν τοὺς ἀνέμους, ἐν ἄλλῳ δὲ 

τὴν νηνεμίαν: πορρώτερον μὲν γὰρ ἀφεστώσης ἔτι τῆς ἐχλείψεως ἣ τοῦ 

ϑερμοῦ συμμετρία ἀνέμους χινεῖ, ἐγγὺς ὃὲ ἤδη τῆς ἐχλείψεως οὔσης τοὺς 

αὐτοὺς τούτους ἀνέμους ἀντιμεϑίστασϑαι ποιεῖ διὰ ψυχρότητα. βουληϑεὶς 

15 γὰρ δεῖξαι ὅτι ἢ πρὸ τῆς ἐχλείψεως νηνεμία δι᾽ ἀντιπερίστασιν τοῦ πνεύ- 
vi 

ατος γίνεται. ἔδειξεν ὅτι πρῶτον πνευμάτων χινηϑέντων te χαὶ ὄντων 40 t | 

γηνεμία γίνεται, ἐχείνων τ τ ἀλλαχοῦ. xat τοῦ τοῦτο λέγειν 

αὐτὸν σημεῖον τὸ μὴ εἰπεῖν ̓ γίνονται δὲ χαὶ ἄνεμοι πρὸ τῶν ἐχλείψεων 
3 

πολλάχις᾽, ἀλλὰ γίνονται γὰρ χαὶ ἄνεμοι" εἰπὼν 

20 ἐπήνεγχε τὸ γίνονται γὰρ δειχνὺς τίνες εἰσὶν of μεὶ 
΄ὔ Fr c 

τ τ ἃ 
ΠΝ \ 
ἀπ τὸ τοῦ ἡλίου ϑερμὸν gx τοῦ 

γὰρ ὅτι μεϑίστανται 
ι 

εϑισταάμενοι. ἔτι τὴν 

pey umpe pay εἶπε γίνεσϑαι, ὅταν ἤδη πλησ ἀντίφραξις χαὶ μήπω 
\ bey ri ane ἀπολελοιπὸς τὸ φῶς χαὶ τὸ 

ἀέρος, ἤδη δὲ ἀπομαραίνηται. ἐπὶ δὲ τῆς τῶν ἀνέμων γενέσεως οὐ 45 

τοῦτον ἔτι τὸν χαιρὸν λέγει, ἀλλ᾽ ἀχρονύχους μὲν τὰς γενέσεις τῶν ἀνέ- 

25 μων πρὸ τῶν μεσονυχτίου γινομένων ἐχλείψεων, μεσονυχτίου ὃὲ πρὸ τῶν 

ὑπὸ τὴν ἕω. χαὶ ἐπὶ υὲν τῆς νηνεμίας τῷ τ πν τν τὸ θερμὸν 

ἐχρήσατο, ἐπὶ δὲ τῆς γενέσεως τῶν ἀνέμων τῷ ἀμαυροῦσϑαι ἐπίτασις δὲ 

ἢ διαμάρανσις τῆς πιπυῃώσευς | 

Σαφῇ δὲ ual ἃ λέγει περὶ τ τοὺς ἰσχυροὺς σεισμούς, τὸ μὴ εὐϑὺς μηδὲ 109v 
80 εἰσάπαξ παύεσϑαι, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ πλείους μένειν ἡμέρας χαὶ ἐπισημαίνειν χαὶ 

ἐπὶ ἕν χαὶ δεύτερον ἔτος ἐν τοῖς τόποις ἐχείνοις, ἐν οἷς τὴν ἀρχὴν ἐγένετο. 
αἴτιον δὲ τούτων, τοῦ μὲν μεγέϑους τοῦ ὙΠ) τὸ πλῆϑος τοῦ πνεύματος, 
τοῦ δὲ ἐπιμένειν τὰ τῶν τόπων σχήματα, δι’ ὧν ἂν τὸ σεῖον πνεῦμα ῥυῇ. 

1 γὰρ τοῦ W 2 ἤδη post φορᾶς coll. AWa post ἣν add. 7 AWa ὃ. χατα- 

χεορμένη I 4 τὸ νῦν] τοίνυν A ὃ μὲν om. ἃ 6 διὰ τὴν ante μέλλουσαν (5) 

exh. AWa πλείω AlW 7 ϑερμότης AWa 9 νηνεμία AWa 

προσγίνονται Aa τῶν ἐχλείψεων --- πρὸ ἴσου (10)] καὶ μήποτε οὐ τοῦ αὐτοῦ a τῶν 

ἐχλείψεων δύναται om. AW 10 λέγει Ala 12 πόρρω AWa μὲν om. 1 

16 πρῶτον] πρὸ τῶν AW: πρὸ τῆς ἐχλείψεως τῶν a 18 μὴ om. ἃ δὲ] γὰρ ἃ 

19 ἀλλὰ --- ἄνεμοι om. ἃ 21 εἶπε] εἶπον A: om. I 22 πάμπαν] πᾶν AWa 

24 ἔτι] ὅτι W: om. a 26 τῷ ϑερμῷ a 27 post ἀμαυροῦσϑαι add. τὸ ϑερμὸν 
AWa ἐπίτασις --- ἀμαυρώσεως (28) in marg. add. 1 29 δὲ om. a 

λέγοι I 30 ἡμέρας μένειν AWa 31 ἐπὶ ἕν] ἐπιέναι I δεύτερον] β ἃ: 

ἐπὶ δύο ἔτη Arist. 92 αἰτίαι AWa 33 σεῖον] εἰσιὸν | 
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~ Ὁ ~ ~ , ἂν “4 2 J 

ὅπου γὰρ dv τὸ πνεῦμα διὰ τὸ σχῆμα τοῦ τόπου ἀντιτυπησῃ, ὡς μὴ 
΄΄ as a ~ , 4 Se 5 Ἂν > ya ~ P Uae x ’ὔ ὃ , ~ 

ῥᾳδίως διελθεῖν, μάλιστά te σείει χαὶ ἀναγχαῖον ἐγχαταλείπεσύαι τι τοῦ 10 
~ ~ X ΄ 4 σ ἱτῷ > 

πνεύματος ἐν ταῖς δυσχωρίαις τὸ ποιοῦν THY ὑπόμνησιν, ὥσπερ ὕδωρ ἐν 
-“ ΄ ᾿ ~ ες ~ ε γον 

ει οὕτω χατεσχευασμένῳ, ὡς μὴ δύνασϑαι πᾶν χενωϑῆναι ῥαδίως. 
c ~ ~ , ΄ ~ ~ 4 

5 διὰ δὲ τὸ ὑπομένον πνεῦμα ἐν τῷ τόπῳ, ὡς ἐν τοῖς τῶν ζῴων σώμασιν 
f οὗ »] \ Lf cA ἊΨ δρι ΞΖ ιν 3a 2) la 

ο γίνονται μὲν ἀπὸ νόσου τινός, οὐχ ἐξαίφνης ὃὲ οὐδὲ ἀϑρόοι 

ταχέως, ἀλλὰ χατ᾽ ὀλίγον μειούμενοι υαραινομένου τοῦ 
΄ σ > ? fe 9 ΄ =] 4 on -ξ 4 3 

πάϑους, οὕτω χαὶ ἢ ἀρχὴ ἀφ᾽ ἧς ἢ ἀναϑυμίασις ἐγένετο ἡ τοσαύτη. οὐχ 

ἐσβέσϑη, οὐδὲ ἢ φορὰ ἢ τοῦ πνεύματος 7 τὸν σεισμὸν ποιήσασα ἅπασαν 
΄ ι ~ ΄ “ 3 ayy fe 4 -“ a DI Ἷ 

10 χατηνάλωσε τὴν τοῦ πνεύματος ὕλην, ἀλλ΄ ὑπομένει τις, ἥτις ews ἄν 16 
5 ~ > ~ ΄ Χ \ \ , 2 ee ΄ 

ἀναλωϑῇ. ἀναγχαῖον γίνεσϑαί τινα σεισμὸν χατὰ τὸν τόπον, ἐν ᾧ ὑπελείφϑη; 
, 9 \ , 1 ΕΣ \ 

αἰεὶ μέντοι ἠρεμαιότερον- χαὶ μέχρι τοσούτου μένει, μέχρι av ἔλαττον τὸ 
5 7 f Ἃ σ > a7 ~ \ Q7 

ἀναϑυμιώμενον γένηται ἢ ὥστε ἐπιδήλως χινεῖν [μὴ] ddvacdar. 

Λέγει δὲ χαὶ τοὺς ψόφους τοὺς ὑπὸ γῆν γινομένους πρὸ τῶν σεισμῶν 
κ᾿ ~ ~ ~ ~ > “4 

15 τὸ αὐτὸ πνεῦμα ποιεῖν. πρὸ τῶν σεισμῶν δὲ εἶπεν, ὅτι τε εἴρηχε πρὸ 

ὀλίγου γίνεσϑαί τινας ψόφους ὑπὸ τοῦ φερομένου πνεύματος ὑπὸ γῆν χωρὶς 

σεισμοῦ ἀνέμου γινομένου, ὡς περὶ τὰς Αἰόλου νήσους, χαὶ νῦν λέγει 40 

πάλιν- προστίϑησι γὰρ ὅτι χαὶ ἄνευ δὲ σεισμῶν ἤδη που γεγόνασιν 

ὑπὸ τῆν. ὥσπερ γὰρ ῥαπιζόμενος ὃ ἀὴρ ὑπό τινος στερεοῦ σφοδρῶς 

90 παντοδαποὺς ἀφίησι ψόφους, ὡς ἔστιν ἰδεῖν ἐπί τε τῶν μαστίγων χαὶ τῶν 
ς“ΩὉ Led n eRe ΄ , +9) ‘ , Ἃ 72 

ῥάβδων, οὕτως κἂν αὐτὸς τύπτῃ τι στερεόν: οὐδὲν γὰρ διαφέρει ἢ τύπτεσϑαι 

αὐτὸν ἢ τύπτειν: ἐν γὰρ τῷ τύπτειν τύπτεται' πᾶν γὰρ τύπτον χαὶ ἀντι- 45 

τύπτεται. προέρχεσϑαι δὲ αὐτὸν λέγει τὸν ἀπὸ τοῦ πνεύματος ψόφον τῆς 
‘ ‘ 

, ~ ~ ~ ~ ΄ ~ ~ > 

χινήσεως τῆς γῆς χαὶ τοῦ σεισμοῦ, χαίτοι γινόμενον ἅμα τῷ σεισμῷ, διὰ 
- 3: / 3 ~ > 

95 τὸ λεπτομερέστερον εἶναι, τουτέστι διὰ τὸ τὸ πνεῦμα λεπτομερέστερον εἶναι 
9 \ \ 

ῃ 

χαὶ διὰ παντὸς δεχόμενον τὸν ψόφον δέχεσϑαι αὐτὸν κατὰ τὸν ἐν τοῖς 
~ ~ a ~ ~ Ve - 

τῆς γῆς πόροις ἀέρα, ὃς πρὸ tod σείεσϑαι thy γῆν ἔξω προϊὼν tov ψόφον 
>7/> A ~ 5 , A / ~ Vv x7 σ >\ Μ' 

διαδίδωσι χαὶ τῷ ἐχτός τε χαὶ μέχρι τῶν ὥτων ἀέρι. ὅταν ὃξ ελαττον, 
τὸ πνεῦμα ἢ ὥστε σεισμὸν ποιῆσαι (πῶς δὲ ἔλαττον, προσέϑηχε" 50 

, ΄ 

λεπτότητα" ὅταν γὰρ ἢ λεπτότερον, ὡς ἐν ταῖς πληγαῖς διηϑεῖσθαι co Θ 

ς᾽, 3 -6 

Sos 

Qa 

BS iS 
ba 

= 

= Aa 
ον 

ay γῆς, ual μὴ μένειν καὶ στενοχωρίαν ποιεῖν ἀϑροιζόμενον), διὰ μὲν 

τὸ ῥαδίως διηϑεῖσϑαι διὰ τῆς γῆς οὐ χινεῖ, διὰ GE τὸ προσπίπτειν τοῖς 

τῆς γῆς ὄγχοις χοίλοις τε οὖσι χαὶ παντοδαπὰ σχήματα ἔχουσι παντοδαπὸν 

ποιεῖ ψόφον, ὡς δοχεῖν ἐνίοτε, ὡς οἱ τερατολογοῦντες λέγουσι, μυχᾶσϑαι 

2 σείειν AWa 3 ὑπόμνησιν] exspectas ὑπομονήν 4 χατεσχευασμένων AW 5 δὲ] 

τὲ AW: om. ἃ 6 οἱ om. AWa ἀϑρόον a 9 tov ex τῶν corr. I πᾶσαν 1 

10 χατανάλωσε Wa ἂν om. AWa 12 ἂν] οὗ AWa 13 ἢ om. I 
μὴ delevi 14 δὲ om. a ὑπὸ τὴν γῆν Wa πρὸ τῶν σεισμῶν om. AWa 

15 τε om. I 19 ὡς AWa 20 παντοδαπῶς 1 μεστίγων 1 21 post 

ῥάβδων add. χαὶ ὁ τῆς φωνῆς δὲ γινόμενος ψόφος παντοδαπὸς wy παρὰ τὰς τῶν πληγῶν δια- 

φορὰς γίνεται διάφορος AWa ἢ om. AWa 22 πᾶν] ποιεῖ I 23 αὐτὸν 

om. AWa 25. 26 εἶναι zat] ov vat a: εἶναι om. AW 27 ὃς] ὡς W 

28 χαὶ ante τῷ om. a τε] δὲ W: om. a 29 φησίν] εἰπὼν a δὲ om. 

AWa 31 χαὶ μὴ --- διὰ τῆς γῆς (92) om. A 34 τετρατολογοῦντες ἃ 
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THY γῆν. ἤδη δέ φησι tote χαὶ ὕδατα ἀνερρῆχϑαι γινομένων σεισμῶν, 
ὥσπερ xat πρὸ ὀλίγου | εἶπε περὶ τῶν ἐν Αἰδηψῷ ϑερμῶν; ἀλλ᾽ οὐ διὰ 106 

\ τοῦτο τὸ ὕδωρ τῆς χινήσεως αἴτιον τῇ Yi, ἀλλ᾽ ἂν ἢ ἐξ ἐπιπολῆς τὸ 

πνεῦμα βιάζηται τὸ ὕδωρ, ὡς ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης γίνεται, ἢ χαὶ χάτωϑεν 

5 τὸ πνεῦμα βιαζόμενον ἀναρρήξῃ τι τῶν ὑπὸ γῆς ὄντων ὑδάτων. ὥσπερ 

εἶπεν ἐν Αἰδηψῷ, γίνεται [γὰρ] τὸ πνεῦμα χαὶ τῷ ὕδατι τῆς χινήσεως 
αἴτιον, ὥσπερ χαὶ τῶν χυμάτων οἵ ἄνεμοι. ὡς γὰρ τὰ πνεύματα ἐξ ἐπι- ὅ 
πολῆς βιαζόμενα τὸ ὕδωρ χινεῖ τε αὐτὸ χαὶ ποιεῖ τὰ χύματα, οὕτω 
πολλάχις χαὶ ἐν τοῖς σεισμοῖς τὸ χάτωῦεν πνεῦμα βιαζόμενον χαὶ τὸ ὑπὸ 

10 τῇ γῇ χινεῖ ὕδωρ. ὡς γὰρ τὰ χύματα ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἀλλ᾽ οὐχ ἀνά- 

παλιν χινεῖται. οὕτω χαὶ τῶν ἀναρρηγνυμένων ἐν τοῖς σεισμοῖς ὑδάτων τὸ 
- > 5 - ~ - , 

πνεῦμα αἴτιον, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχεῖνα τοῦ πνεύματος. ἐναργὲς δὲ ἐποίησε τὸ 

λεγόμενον τῇ τῆς γῆς παραϑέσει- ἀνατρέπεται γὰρ ἐν τοῖς σεισμοῖς πολλά- 
χις χαὶ αὐτή, ὥσπερ χαὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἀναρρηγνύμενον: ἣ γὰρ ἔχχυσις 

15 ἀνάτρεψίς τίς ἐστιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τῆς γινομένης χινήσεως αἴτια ὡς 10 

ὗλαι, τὸ δὲ πνεῦμα ἐστι τὸ ποιοῦν. ὅταν δέ, φησίν, ἅμα τῷ σεισμῷ 

γένηται ἔχχυσις ὕδατος οὐ χάτωϑεν ἐχχεομένου, ἀλλὰ τοῦ ἐπιπολῆς χαὶ 

τῆς ϑαλάττης Rah ov (περὶ γὰρ τοῦ τοιούτου ὕδατός te χαὶ παάϑους 

λέγει) τούτου δή φησι γίνεσϑαι αἰτίαν τὴν τῶν πνευμάτων ἐναντίαν φοράν, 

20 ἥτις γίνεται, ὅταν τὸ τὸν σεισμὸν ποιοῦν πνεῦμα μηδέπω ῥέον ὑπὸ γῆν, 

ἀλλὰ ἔξωϑεν φερόμενον τὴν ϑάλασσαν ὑπό τινος ἐναντίου πνεύματος χινου- 15 

μένην ἐξ ἐναντίας αὐτὸ φερόμενον ἀπῶσαι μὲν εἰς τοὐπίσω μὴ δυνηϑῇ διὰ 
τὸν πος ἄνεμον αὐτήν, ἱστὰν ὃς χαὶ ἐμποδίζον αὐτῆς τὴν πρόοδον 
αἴτιον γένηται τοῦ ἅμα πολλὴν ἀϑροισϑῆναι. τότε yap ἡττηϑὲν ὑπὸ τοῦ 

25 πλήϑους τῆς ϑαλάσσης τὸ ἱστὰν αὐτὴν πνεῦμα ἀϑρόας ἐπιχυϑείσης αὐτῆς 

διὰ τὸ χατόπιν ὠϑοῦν πνεῦμα, ἅμα μὲν ἐγίνετο τοῦ τε χαταχλυσμοῦ χαὶ 

τῆς ἐφόδου τῆς τοῦ χύματος αἴτιον, ἅμα δὲ χαὶ τοῦ σεισμοῦ. χαὶ λέγει 

οὕτω του χαὶ τὸν BS ᾿Αχαΐαν σεισμόν te ἅμα χαὶ τὴν tod χύματος 20 
ἔφοδον τοῦ ἐπιχλύσαντος τὰς παραϑαλασσίους πόλεις Βοῦραν te χαὶ ᾿ Βλίχην. 

30 ἔξω μὲν γὰρ νότος ἔπνει ἀπωϑῶν τὴν ϑάλασσαν, ἐχεῖ δὲ ἔνϑα ὃ ΠῚ 

ἐγένετο, βορρᾶς ἀντέπνευσε: νηνεμίας δὲ γενομένης, τουτέστι ῥυέντος εἴσω 

χαὶ ὑπὸ γῆν τοῦ ἀνέμου τοῦ ὑπὸ τοῦ χύματος ἥττηϑέντος ἅμα ἐγένετο 

2 et 6 ἐδηψῷ AWa: ἐδιψῷ I ὃ et 7.8 ἐπιπολλῆς AW 3 4) 71 
4 βιάζηται a, ex corr. A: βιάζεται TW 5 ὑπὸ. τῆς γῆς W: ὑπὸ thy γῆν Aa 6 γὰρ 

delevi 8 βιαζόμενον ATW χύματα eX πνεύματα corr. I 10 thy γῆν AWa 

14 αὕτη AWa καὶ post ὥσπερ om. 1 τὸ post ὕδωρ om. AWa ἡ γὰρ 
ἔχχυσις om. AWa 15 γενομένης AWa 16 ὕλη AWa ποιοῦν] γινό- 

μενον AWa τῷ om. AWa 17 ἐπιπολῆς] ἐπιπολάζοντος AWa 18 éntyeo- 

μένου] ἐπιπολαζούσης AWa 21 ἔξω AWa φερομένην AWa 22 δυνη- 

ϑείη AWa 23 ἱστὰν] ἵσταται AWa 24 γίνεται Aa 25 ἱστᾶν AWa 

26 γίνεται a 27 post ἐφόδου add. xat AWa αἰτία AWa dua δὲ --- 

σεισμοῦ post ἐγίνετο (26) exh. I zat post δὲ om. AWa λέγεται AWa 

28 οὑτωσὶ AWa χαὶ τὸν OM. a: τὸν om. AW τε] τὸ AW 

30 δὲ om. AW 31 γινομένης I 32 post alterum tod add. βορρᾶ AWa 

τοῦ post ὑπὸ om. I 
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~ ~ ~ , 

ἥ τε τοῦ χύματος ἔφοδος xal ὁ σεισμός, tod αὐτοῦ ἀνέμου ἀμφοτέρων 
αἰτίου γενομένου, τοῦ μὲν χύματος διὰ τὸ στῆσαι τὴν ϑάλασσαν χαὶ ποιῆ- 
σαι πολλὴν ἀϑροισϑῆναι, τοῦ CE σεισμοῦ διὰ τὸ ἡττηϑέντα τοῦτον ὑπὸ τοῦ 50 

΄ ~ i , ΄ , \ ~ 7 = γ ? Ἃ » 

πλήϑους τῆς ϑαλάσσης ῥυέντα κατὰ γῆς ταύτην χινῆσαι. εἴη O ἄν ὃ 

5 νότος περὶ ᾿Αχαΐαν τοῦτο παϑών τε χαὶ ποιήσας" ἐν γὰρ τῷ νοτίῳ μέρει 
ai χαταρριφϑεῖσαί te χαὶ ἐπιχλυσϑεῖσαι πόλεις. αἰτίαν δέ φησι καὶ συναι- 

, A a ~ ~ té “Ὁ ‘ QO. pr/ Ἁ Led ἈΝ τίαν τὴν ϑάλασσαν τοῦ σεισμοῦ γενέσϑαι τῷ μὴ διδόναι διαπνοὴν τῷ ὑπὸ 
τῆς φερομένῳ πνεύματι. ἢ μὲν γὰρ ϑάλασσα τῷ ὑποστῆναι τὸ πνεῦμα 

\ > Ἃ ‘4 σ΄ \ X > i Ἁ Χ ~ 3 X\ e χαὶ εἰς τὸ χάτω ῥεῦσαι τὸν χαταχλυσμὸν ἐποίησε, τὸ δὲ πνεῦμα ἀϑροισϑὲν 80 
10 ὑπὸ Ἰῆς τῇ ἀϑρόχᾳ χαὶ βιαίῳ χινήσει τὸν σεισμόν. δύναται μὴ 

λέγειν τὸν ἕτερον τῶν πνεόντων ἀνέμων, δι᾽ ods ἣ τοῦ ὕδατος ἄϑροισις, 
ἡπτηϑέντα χαὶ εἰς τὴν γῆν ἀναχωρήσαντα ποιεῖν τὸν σεισμόν, ἀλλ᾽ ἥττη- 

, od eens \ ~ \ 5 , > ~ re te NY ~ ~ 

ϑέντος τοῦ ἑτέρου τὸ πνεῦμα τὸ ἐναπειλημμένον ἐν τῇ γῇ ὑπὸ τῆς τοῦ 
’ >] Lan) . \ 1S Se. Ve 

χύματος ἐφόδου διαλυϑὲν ῥεῖν ἔξω. 

15 Κειμένου δὲ τοῦ τῶν σεισμῶν αἰτίους εἶναι τοὺς ἀνέμους ὑπὸ γῆν 40 
ἀϑροιζομένους te χαὶ ῥέοντας, ἐπεὶ of σεισμοὶ χατὰ μέρος γίνονται χαὶ 
χωρία τινὰ περιωρισμένα πολλάχις χαὶ ἐν μιχρῷ τόπῳ, ἄνεμοι δὲ οὐχ 
οὕτως (διαρχεῖς γὰρ of ἄνεμοι χαὶ ἐπὶ πολὺ πνέοντες) τίς ἢ αἰτία τούτου 

λέγει. φησὶ δὴ αἰτίαν εἶναι τούτων ὅτι οἱ μὲν σεισμοὶ ὑπὸ γῆν ῥέοντος 

20 τοῦ ἀνέμου γίνονται: ὅταν γὰρ πρὸς ταῖς οὔσαις ἔν τινι τόπῳ ἀναϑυμιάσεσιν 
ὑπὸ γῆν χαὶ αἱ éx τῶν πλησίον τόπων συνέλθωσιν εἰς ταὐτὸ συρρυεῖσαι, 45 

τότε διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ἐξ αὐτῆς γινομένου πνεύματος Bia χινουμένου ὑπὸ 
τῇ γῇ γίνονται ot σεισμοὶ ὁμοίως τοῖς αὐχμοῖς χαὶ ταῖς ὑπερομβρίαις" 

‘ 

χαὶ γὰρ ἐχείνων ἑχάτερον ἐγίνετο ὃ μὲν αὐχμὸς τῷ πρὸς τῇ ὑπαρχούσῃ 
ΡΙ 2 We ~ , ~ > ΄ - ~ ~ 

25 ἐν ἐχείῳ τῷ τόπῳ ξηρᾷ ἀναϑυμιάσει ual thy ἐν τοῖς γειτνιῶσιν αὐτῷ 
> 2 τόποις ξηρὰν ἀναϑυμίασιν εἰς ἐχεῖνον τὸν τόπον ῥυῆναι πᾶσαν, ὑπερομβρία δὲ 

ὅτον τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐπὶ τῆς ὑγρᾶς te ual ἀτμιδώδους ἀναϑυμιάσεως 

γένηται. ot μὲν οὖν σεισμοί, δμοίως δὲ χαὶ οἱ αὐχμοὶ χαὶ αἱ ὑπερομβρίαι 50 

διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν γίνονται χαὶ χατὰ μόρια γῆς" οὐδὲν γὰρ χωλύει 
80 τῆσδέ τινος σειομένης τῆς γῆς μηδευίαν σείεσϑαι τῶν πλησίον, τῷ πᾶσαν 

τὴν τῶν σεισμῶν ποιητιχὴν ἀναϑυμίασιν éx τῶν πλησίον εἰς τοῦτον 

1 τε τη: 1 5 μέρει] μένει A 6 χαταχλυσϑεῖσαι AW: καταχλυϑεῖσαι a post 

πόλεις lac. XVI litt. A 6. 7 συναιτίαν] νῦν AWa; ceterum pro xat exspectas μᾶλλον δὲ 

7 τοῦ σεισμοῦ γενέσθαι thy ϑάλατταν coll. AWa 7.8 ὑπὸ τῆς γῆς AW: ὑπὸ thy γῆν a 

10 ὑπὸ γῆν AWa βιαίῳ] BeBatw A δύναται --- ἔξω (14) delenda videntur; sub textu 

exh. I 13 τὸ post πνεῦμα] τὲ I 14 post ἔξω add. αἰτίαν tod σεισμὸν ἄλλο τὸ 

(lac.) ὑποχωρήσει καὶ ἥττη (lac.) xataxAvopov A 15 Κειμένου --- σεισμοὶ (16)] xet- 

μενον δὲ τούτων σεισμῶν (lac.) εἶναι τοὺς ἀνέμους ὑπὸ γῆν ἀϑροιζομένους te xal ῥέοντας 

ἐπισει (lac.) μὲν cum superioribus verbis (14) coniuncta exh. A δὲ om. a 

16 μέρη AWa 17 χαὶ πολλάκις coll. a: πολλὰ xat AW μαχρῶ A 

18 οἱ om. AW ἡ om. AWa 21 εἰς --- συρρυεῖσαι] εἴς te τόσον ῥυῆσαι 1 

22 αὐτῶν Aa 23 τὴν γὴν AWa οἱ om. 1 post τοῖς add. te AWa 

24 éxdtepos A post μὲν add. γὰρ AW 25 τῷ om. 1 τοῖς om. A 

αὐτῷ] αὐτῇ IW 20 πᾶσαν] πάλιν AWa 28 δὲ om. A! 30 τῆς Om. 

AWa 91 ante é% add, τὴν AWa ; 
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συνερρυηχέναι τὸν τόπον" οὐχέτι δὲ οἱ ἄνεμοι χατὰ Ev τι μόριον γίνονται, ὅτι 

τὰ μὲν τῶν σεισμῶν καὶ τῶν αὐχμῶν χαὶ τῶν ὑπερομβριῶν ἐν τῇ γῇ τὴν 

ἀρχὴν ἔχει, τουτέστι τὴν ἀναϑυυασιν" διὸ δύνανται αὗται χαὶ εἰς ἕν τι πᾶσαι 
συρρεῖν ὃ γὰρ ἥλιος οὐχ δμοίως ἐπὶ τούτων, λέγω δὴ τῶν χατὰ γῆς ἰσχύει, 110» 

5 ὥστε μεταβάλλειν αὐτάς, ἐπεὶ χἀχεῖναι εἰ zat} ads τὰν τόπους ὑπὸ τοῦ 
ἡλίου διεχρίνοντο, οὐχ ἂν εἰς ἕν ἠϑροίζοντο, οὐδ᾽ ἂν χατὰ μέρη τῆς γῆς 

μιχρὰ ἐγίνοντο πολλάχις σεισμοί. τὰς μέντοι μετεώρους ἀναϑυμιάσεις 

αὐτός ἐστιν ὁ διαχρίνων τε χαὶ ἀνάγων, at ὅταν παρὰ τοῦ ἡλίου χαὶ τῆς 
©. ~ 3 \ , "» an “» ΄ ie, 

τούτου φορᾶς τὴν ἀρχὴν λάβωσιν, ἄνεμος ἤδη οὖσαι ῥέουσιν ἐφ᾽ ἕν τι ὅ 

10 μέρος, ἐπὶ μὲν τάδε ὁ βορέας, ἐπὶ δὲ τάδε ὁ νότος, χαὶ ἄλλος ἐπ’ ἄλλο 

ῥέοντες ὃὲ οὕτως οὐ λανθάνουσιν ὥσπερ αἱ ὑπὸ γῆν συρρέουσαι εἰς 
SN > , 5 \ - a , y 2 τ ὌΝ μ) 4 \ » 

ταὐτὸν ἀναϑυμιάσεις, ἀλλὰ πᾶς 6 τόπος Ot οὗ ῥέουσιν ἔχει τὸν ἄνεμον. 
ὐὐ ν εἰ ἀετόν δε apy i ἢ Pel Rte 2 εν ΣΕ 6 piv γὰρ σεισμὸς χαὶ 6 αὐχμὸς χαὶ ἢ ὑπερομβρία οὐχ ἔστιν ἢ τῆς ava- 

ϑυμιάσεως ῥύσις, 6 δὲ ἄνεμος χαὶ τὸ πνεῦμα αὐτή ἐστιν ἢ τῆς τοιαύτης 

15 ἀναϑυμιάσεως ον ὑπὲρ γῆν ῥύσις, ἣν οὔτε λανϑάνειν οἷόν τε ὑπὲρ γῆς 

ῥέουσαν οὔτε ῥεῖν ἐν βραχ εἴ μορίῳ τῆς γῆς. 

Ἐφεξῆς δὲ χαὶ τὰς τῶν σεισμῶν διαφορὰς λέγει. χαὶ φησὶν αὐτῶν 
τοὺς μὲν τρόμῳ ἐοιχέναι, τοὺς δὲ σφυγμῷ, τρόμῳ μὲν τοὺς γινομένους 

ἐπὶ πλάτος τῆς γῆς. ὅταν διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ γινομένου ὑπὸ γῆν πνεύματος, 50 

90 χατὰ τὸ πλάτος ἢ 1H χινῆται On” αὐτοῦ: οὕτως γὰρ χαὶ ὁ τρόμος γίνεται, 

εἰς τὰ πλάγια μεταφερομένου τοῦ τρέμοντος σώματος" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ 

εἰς πλάτος. γίνεσϑαι δέ φησιν ὀλιγάχις χατὰ τόπους τινὰς σεισμοὺς ἐοιχό- 

Tac σφυγμῷ. ἔστι δὲ ἢ χατὰ σφυγμὸν χίνησις οὐκ εἰς τὰ πλάγια γινομένη, 
ε ε ΄ > \ , ¥ ΡΝ ὙΝ 15 ΄ ΄ ΄ \ 
ὡς ὃ τρόμος, ἀλλὰ χάτωϑεν ἄνω. διὸ χαὶ Ehattovaurs λέγει γίνεσϑαι τοὺς 

led / χες σες ΑἹ σε > , 5 2 50 , led 

25 οὕτω γινομένους σεισμούς, ὅτι μὴ ῥάδιον εἰς βάϑος ἐπ᾽ εὐϑείας οὕτως 
πολλὴν ἀρχήν τε χαὶ ἀναϑυμίασιν ἀϑροισϑῆναι. πολὺ γὰρ πλείων ἢ χατὰ 80 

υἦχος ual πλάτος τῆς γῆς διαχρισίς τε χαὶ ἀναθυμίασις γινομένη τῆς ἀπὸ 

τοῦ βάϑους. ταύτῃ μὲν γὰρ χαὶ ὃ ἥλιος συνεργεῖ ϑερμαίνων μέχρι το- 
΄ \ ~ ~ Ἂ᾽ > ~ +4 oy ie / Ὡς \ 5 ἐς / Ἶ >) τς 

σούτου τὴν γῆν, τῇ δ᾽ ἐχ τοῦ βάϑους γινομένῃ τε καὶ ἀναφερομένῃ οὐχεέτι. 

30 ἐν δὲ τοῖς τοιούτοις σεισυοῖς τοῖς ἐχ βάϑους γινομένοις, οἱ ἐοίχασι τοῖς 

σφυγμοῖς, φησὶν ἀναβαάλλεσϑαί τε χαὶ ἐπιπολάζειν πλῆϑος “λίϑων, ὥσπερ 

ἐπὶ τῶν λίχνων: χαὶ γὰρ ἐπὶ τούτων, ὅταν ἀναβράττηται τὰ ἐπ᾽ αὐτοῖς, 
> aed \ ΄ Bo. a. \ ss ΄ τς > Nig ΄ = 
ἐπιπολάζει τὰ βαρύτατα. λέγει G& χαὶ χαλεπωτάτους εἰναι τοὺς τοιού- 35 

τοὺς σεισμούς, χαὶ παρατίϑεται χωρία τὰ ὑπὸ τῶν τοιούτων σεισμῶν ἄνα- 
/ a \ — 2) ~ Νὴ i 7 ἘΞ πο ἘΞ δ lees 

35 τραπέντα, ἃ πρὸς TH ἀνατραπῆναι καὶ τραχύτερα ἐγένετο. ἧττον δὲ λέγει 
- - ΄ ΄ > 

Ἰίνεσϑαι σεισμοὺς ἐν ταῖς νήσοις ταῖς ἐν μέσοις τοῖς πελάγεσιν, ἃς εἶπε 

4 δὴ] δὲ AIW 5 ἐπὶ ἃ post xdaxetvat lac. 1X litt. A el post τόπους 

exh. AWa 7 μιχρὰ post μέρη (6) exh. AWa 14 αὕτη I 15 οἷόν τε] 

οἴονται AW γῆν AWa 17 δὲ om. ἃ 19 post ὅταν add. to A 

γινομένου om. AW post ὑπὸ] add. τὴν AWa 20, χινεῖται 1 

ὃ om. ἃ 21 σώματος om. AW 25 ῥάδιον ex ῥᾳδίως corr. I 26 post 

πολλὴν add. ὡς AWa 27 γεννωμένη AWa 28 ταύτην AW 32 ἐν αὐτοῖς AWa 

35 πρὸς to A βραχύτερα 1 36 μέσω AW ex corr. | 
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ποντίας, τῶν πλησίον ἐχουσῶν ἤπειρον’ τοῦτο γάρ ἐστι τὸ τῶν προσ- 

yelwy. αἰτία δὲ τούτου ὅτι ἐν μὲν ταῖς ποντίαις τὸ πλῆθος τῆς ϑαλάσσης 

τὸ περιχεχυμένον χαταψύχει τάς te ὕπ᾽ αὐτὴν καὶ τὰς ἐν τῇ νήσῳ ἐγγε- 

νομένας ἀναϑυμιάσεις, ἔτι τε τῷ βάρει ἐπιχειμένη χωλύει αὐτῶν τὰς εἰς 40 

5 ἕν συρρεύσεις ἐν τῇ γῇ γίνεσϑαι, ἐξ ἧς γεννῶνται. ἔτι δέ, φησί, ῥεῖ χαὶ 

χρατεῖται ὑπὸ τῶν πνευμάτων, ὡς τῇδε χαὶ τῇδε φέρεσϑαι, διὸ οὐ σείε- 

ται" δεῖ γὰρ τὸ σειόμενον ἠρεμῆσαι πρῶτον, εἶθ᾽ οὕτω σεισϑῆναι. ἣ τοῦτο 

od περὶ τῆς ἀναϑυμιάσεως, ἀλλὰ περὶ τῆς ϑαλάσσης λέγει" ἀεὶ γὰρ αὕτη 

ῥεῖ χαὶ χινεῖται ὑπὸ τῶν ἀνέμων, διὸ οὐ σείεται ὑπὸ τῆς ἀναθυμιάσεως" 

10 χινεῖται γὰρ τὰ ἠρεμοῦντα: μὴ σειομένης δὲ τῆς ϑαλάσσης οὐδὲ αἱ ἐν 

αὐτῇ νῆσοι σείονται. διὰ τοῦτο γὰρ ἐπιφέρει τὸ τὰς δὲ ποντίας οὐχ 4 

ἔστι κινῆσαι ἄνευ τῆς ϑαλάσσης ὅλης, be ἧς περιεχόμεναι 

τυγχάνουσιν. ἀλλὰ xal διὰ τὸ πολὺν ἐπέχειν τόπον, φησί, τὴν ϑάλασσαν 

οὐχ εἰς ταύτην af ἀλλαχόϑεν ἀναϑυμιάσεις ἀϑροίζονται (διὰ μαχροῦ γὰρ ἢ 

15 σύρροια αὐταῖς γίνοιτο ἄν), ἀλλ᾽ ἐχ ταύτης, τῆς ὑπὸ ϑαλάσσης, γίνοιντ᾽ 

ἂν χαὶ συρρέοιεν εἴς τινα ἄλλην γῆν, αἷς συρρεούσαις παραχολουϑοῖεν ἂν 

χαὶ αἱ ax τῆς γῆς. ἢ ex ταύτης λέγει ἐξ αὐτῆς τῆς ϑαλάσσης γίνεσϑαι 

εἰς τὸ ἄνω τὰς ἀναϑυμιάσεις, χαὶ ταύταις συναχολουϑεῖν τε χαὶ συνεχχρί- 50 

γεσϑαι χαὶ τὰς ἐν τῇ γῇ γενομένας τῇ ὑπὸ ϑαλάσσῃ. τὰς δὲ ἐγγὺς νήσους 

90 τῆς ἠπείρου μόριον εἶναι τῆς ἠπείρου λέγει" ἢ γὰρ μεταξὺ ϑάλασσα δι’ 

ὀλιγότητα οὐδεμίαν ἔχει δύναμιν, ὡς χωλῦσαι τῶν ἀπὸ τῆς ἠπείρου γινο- 

μένων ἀναϑυμιάσεων εἰς τὰς νήσους τὰς πλησίον συρρεῖν τινας. 

». 869410 Περὶ δὲ ἀστραπῆς καὶ βροντῆς, ἔτι δὲ περ a c “6 er < ° Vay 

χαὶ πρηστῆρος. 

> ΄ 

Εἰπὼν περὶ σεισμῶν, τίς τε αὐτῶν ἢ φύσις τε χαὶ οὐσία. καὶ δι’ ἣν Ill τῷ σι 

αἰτίαν yivovtar, χαὶ περὶ πάντων τῶν δοχούντων αὐτοῖς παραχολουϑεῖν, 10 

μέτεισιν ἐπὶ τὸ χατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον εἰπεῖν περί τε ἀστραπῆς xat 
βροντῆς τυφῶνός τε καὶ πρηστῆρος χαὶ χεραυνῶν. δεῖν δέ φησι χαὶ τούτων 
id , \ 5 \ > \ id ae "ἢ 3 Pr 4 \ >) , > \ 

ἁπάντων τὴν αὐτὴν ἀρχὴν ὑπολαβεῖν, οὐχ ἀλλήλοις μόνον τὴν αὐτήν, ἀλλὰ 
Soca sae hoe > pi heats ΠΥ ΕΝ ΠΡ Πρ RE 30 χαὶ τοῖς προειρημένοις. τὸ γὰρ διττὸν τῆς ἀναθυμιάσεως τῆς ἐν TH γῇ 

γινομένης τοῖς τε προειρημένοις αἴτιον ἅπασι χαὶ δὴ καὶ τούτοις. μεμιγ- 
μένης γὰρ τῆς ἀναϑυμιάσεως τῆς γῆϑεν ἀναφερομένης ἔχ τε τῆς ϑερμῆς 

\ ἐς rpm Ko Ven oe alent Nie ΤΣ \ Sree \ ~ Gx κω \ ~ 

τε χαὶ ξηρᾶς, ἣ ἣν ἀρχὴ πυρὸς χαὶ ἀνέμων, χαὶ τῆς ὑγρᾶς τε χαὶ ψυχρᾶς, 

3 νόδ A 3.4 γεννωμένας AWa 5 post γίνεσθαι add. 7 AW: ἡ a ἐξ ἧς] 

ἑξῆς Ala 6 χρατῆται ἃ 8 περὶ post ἀλλὰ om. Wa 9 χινῆται a 11 τὸ] 

τῶ | ποντίους AW 15 αὐτὰς AW ὑπὸ om. I 15. 16 γίνοιτο av I 

16 συρρέοι ἂν Al: συρρέοιαν W 18. 19 ἀνεχχρίνεσϑαι AWa 19 γεννωμένας AWa 

post ὑπὸ add. τῇ W 25 te post φύσις om. A “at 7) οὐσία A 27 te 

om. AWa 28 χεραυνοῦ AWa δέ] yap a Arist.: om. AW 30 τὸ γὰρ 

- προειρημένοις (31) om. AWa 31. 32 μεμιγμένης) μὲν. ἠγμένης AW 32 yap] 
μὲν οὔσης a 30 χαὶ τῆς ξηρᾶς I ἣ ἦν] ἢ ἡ AW: ἣν om. ἃ πυρός 

te χαὶ AWa 
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ἣ πάλιν ἔστιν ἀρχὴ bddtwy te καὶ χιόνος χαὶ χαλάζης, ἔτι te πάχνης 15 [0] 

τε χαὶ δρόσου, χαὶ ταῦτα ἀμφότερα ἐχούσης ἐν αὑτῇ δυνάμει (οὐ γὰρ 

ἀποχεχριμένα ἤδη χαὶ χεχωρισμένα), ἔπειτα συνισταμένης ταύτης εἰς νέφος, 

χαϑὰ πρότερον εἴρηται (διαχρινομένου γὰρ τοῦ ἐν τῇ ἀναϑυμιάσει ϑερμοῦ 

5 καὶ εἰς τὸ ἄνω φερομένου ἢ ὑπολειπομένη συνίσταταί τε χαὶ εἰς νέφη 

μεταβάλλει), ἔτι τε μᾶλλον πυχνοτέρας τῆς τῶν νεφῶν συστάσεως γινομένης; 

ὅταν ἐν τῷ τόπῳ γένηται μετεωρισϑεῖσα ἐπὶ πλέον, ὅς ἐστι ψυχρότατος 

διὰ τὸ παύεσϑαι ἐν αὐτῷ τὰς ἀπὸ τοῦ ἡλίου γινομένας ἀναχλάσεις : εἶπε 20 

γὰρ καὶ ἐν τοῖς BEAU τοῦτον εἶναι τὸν τόπον χαὶ τὸν αὐτόϑι ἀέρα 

10 ψυχρότερον" διὸ ὅσα ἂν τῶν νεφῶν διὰ τὴν SEG) EY ἐν αὐτοῖς ἔτι πλείω 

ϑερμότητα εἰς ἐχεῖνον ἀνενεχϑῇ τὸν τύπον, ὃν εἶπεν ἔσχατον πέρας, ἀϑρο- 

Mtepov ἐν ἐχείνῳ τοῦ τ Ποὺ Ἀωριζαμενοῦ διὰ τὴν ἐχ τῆς ψυχρότητος 

πῆξιν τῶν νεφῶν, ἼΠΠ oe χαὶ ψυχροτέρα γινομένη ἢ τῶν νεφῶν σύστασις 

ς τὸ χάτω ἀπωϑεῖταί τε 2% ov τὸ ἐναπολελειμμένον ἐν αὐτοῖς ϑερμὸν ἄνωϑεν ε 

15 χαὶ ἐχϑλίβει, χαὶ καϑ’ ὃ ἔλαττόν ἐστι πυχνή, παρέχει τὴν ἔξοδον αὐτῷ. 

χαὶ διὰ τοῦτο οἵ τε χεραυνοὶ χαὶ ἐχνεφίαι χαὶ τὰ τοιαῦτα ee ται χάτω, 
lj ~ Cw ~ ) ΄ , 

ὄντα χουφότατα τῇ αὑτῶν φύσει. χαίτοι τῆς ἀποχρίσεως ταύτης πυχνότερα 
΄ \ ΄ Y 5) ἦς Wed V5 © ~ ΄ \ X 

IOERALE SEVERN: ἕως dy εἰς τὸ ἔσχατον ἔλϑῃ τῆς πυχνώσεως χαὶ τὸ 

πέρας" ὅσῳ uae ἂν μᾶλλον ἐχλείπῃ τὸ ϑερμὸν ἐξ αὐτῶν διαχρινόμενόν τε 

90 χαὶ εἰς τὸν ἄνω φερόμενον τόπον, τοσούτῳ πυχνοτέρα χαὶ ψυχροτέρα 7 

σύστασις τῶν νεφῶν γίνεται. τοῦτο γὰρ αἴτιόν φησιν εἶναι, τὴν εἰς τὸ 

ἔσχατον πύχνωσιν τῶν νεφῶν, τοῦ χαὶ τοὺς χεραυνοὺς χαὶ τοὺς ἐχνεφίας 

φέρεσθαι χάτω χαὶ πάντα, ἄνωϑεν palin πυχνουμένων διὰ τ ἐν ἐχείνῳ 

τῷ τόπῳ ψυχρότητα ἐχχρινόμενα μετὰ βίας, καίτοι φύσιν ἔχοντα ἄνω 

25 φέρεσϑαι διὰ τὸ εἶναι ϑερμά (αὕτη γὰρ τοῖς τοιούτοις ἢ KATA φύσιν φοράν)" 
> Ἄ > ΝΥ > ~ > \ > , ON ~ ΄ \ 

ἀλλ [πὰ ἀναγχαῖον εἰς τὸ ἐναντίον ἀεὶ τοῦ συστελλομένου τε χαὶ πυχνου- 

eee χαὶ ep τατος τὴν ἐχύλον τε χαὶ φορὰν τοῦ ἐχϑλιβομένου γίνεσθαι. 

οὕτως γοῦν ἤδη τινὰ βάρος ἔχοντα διὰ τὸ χάτωϑεν ἐχϑλίβεσϑαι ἄνω 

φέρεται οἷον ἐχπηδῶντα, ὡς ὁρῶμεν τά τε ἐχπυρηνιζόμενα φερόμενα 30 

80 πολλάχις χαὶ ὕδατα πολλά. 
ἋΣ \ \ ~ > ~ ΄ δὴ ~ ΄ \ , \ Vv ~ 

Εἰπὼν δὲ ταῦτα ἐφεξῆς λέγει καὶ πῶς γίνεται, καὶ TL τὸ αἴτιον τοῖς 10 

προειρημένοις τῆς εἰς τὸ χάτω βιαίου panes: ἢ μὲν γὰρ ἐχαριγομενη, ἐχ 

τῆς ἀναϑυμιάσεως ϑερμότης, τουτέστι ϑερμὴ ἀναϑυμίασις, εἰς τὸ ἄνω 

φέρεταί te χαὶ διασπείρεται κατὰ φύσιν ἀνεμποδίστως φερομέ ἔγη" ὅση δὲ 

35 τῆς ξηρᾶς ἀναϑυμιάσεως ἐναπολαμβάνεται ἐν τῇ ψυχομένη τε χαὶ συνιστα- 

1 ἔτι δὲ AWa 2 χαὶ τὰ (lac. VIL litt.) τὰ ἀμφότερα A: eadem sine lacuna W: καὶ 

ἀμφότερα a αὐτῇ libri 3 χεχωρισμένα] κεχριμένα AWa ἔπειτα om. AWa 

post συνισταμένης add. δὲ a 6 ἔτι δὲ AWa γινομένης συστάσεως coll. 1 

8 παύσασϑαι AW γενομένας AW 9 τούτοις A 11 ὃν εἶπεν om. AW: 

πρὸς TO a 14 ἐναπολειπόμενον AWa post ἄνωθεν add. μᾶλλον διὰ τὴν ἐν 

ἐχείνῳ τῷ τόπῳ ψυχρότητα πυχνουμένην (πυχνουμένη post μᾶλλον a) μετὰ Blac Wa: μᾶλλον 

πυχνουμένην μετὰ Blas A 15 ἐστι] οὖσα A 11 χοῦφα ἃ χαίτοι --- μετὰ βίας 

(24) om. AWa χαίτοι] fort. xat διὰ 23 χαὶ πάντα] fort. addendum τὰ τοιαῦτα 

25 διὰ τὸ εἶναι] ὡς AWa 26 ἐπεὶ delevi 33 post τουτέστι add. ἡ a 34 φερομένης A 
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4 5 ΄ » ἊΞ ΄ « 3 f <i Ral Χ A SEF 

μένῃ ἀναϑυμιάσει ἄνωϑεν μάλιστα, ἣν ἀέρα εἶπεν (ἢ χαὶ τὸν ἀέρα 
\ ΄ - ΄ 2 la o v = ΄ 

τὸν περιχείμενον τοῖς νέφεσι ψύχεσϑαι λέγει), αὕτη ett μᾶλλον πυχνουμε- 

voy χαὶ συνιόντων τῶν νεφῶν ἐχχρίνεται ἐξ αὐτῶν μετὰ βίας, ἐχχρινομένη 45 

δὲ ἐξ ἑχάστου μέρους τοῦ νέφους χαὶ μετὰ βίας φερομένη καὶ προσπίπτουσα 
- X ~ ~ fe ᾽ ~ 

5 τοῖς περιεχομένοις ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ἀέρος χαὶ On’ αὐτοῦ πηγνυμένοις 

νέφεσι πληγὴν ποιεῖ, ὑφ᾽ ἧς πληγῆς ὃ γινόμενος ψόφος βροντὴ χαλεῖται. 

ἀπεικάζει δὲ τὴν πληγὴν τὴν ὑπὸ τοῦ ἐχχρινομένου Ex τῶν νεφῶν ϑερμοῦ 

μετὰ βίας διὰ τὴν πύχνωσιν καὶ ψῦξιν αὐτῶν τὴν ὑπὸ τοῦ περιχειμένου τε 

χαὶ ὑπερχειμένου γινομένην ψυχροῦ, δι᾿ ἣν πληγὴν ὃ τῆς βροντῆς ψόφος, 
~ , ὩΣ ΟἿΣ - FY ΄ ΄ Rie) - , ec \ 

10 τοῖς ψόφοις τοῖς ἐν ταῖς φλοξὶ γινομένοις πολλάχις: EG οὗ Popov οἱ μὲν 50 

λέγουσιν ὅτι γέλως ἐστὶν Ηφαίστου, of δὲ τῆς “ Ἑστίας, οἱ δὲ οὐ γέλωτα, 

ἀλλ᾽ ἀπειλὴν αὐτῶν τούτων, ἢ τοῦ “Ηφαίστου ἣ τῆς ᾿ Εστίας. χαὶ ἐφεξῆς 
- > ἜΞ..: \ ane ! 4 “ mae λέ ees \ Ὁ. 2 ~ ξύλ 

πῶς ἐν τῇ φλογὶ 6 ψόφος οὗτος γίνεται, λέγει" ὅταν γὰρ ἢ ex τῶν ξύλων 

ἐχχρινομένη ἀναϑυμίασις ξηραινομένων αὐτῶν χαὶ ῥδηγνυμένων ἀϑρόα χαὶ 
€ 

15 συνεστραμμένη εἰς τὴν φλόγα φέρηται, ἣ γινομένη πληγὴ ποιεῖ τὸν προ- 

εἰρημένον ψόφον. xal ἐν τοῖς νέφεσι G& οὕτως ἣ γινομένη ἔχκχρισις τοῦ 
πνεύματος (τοιαύιτη γὰρ ἢ ξηρὰ ἀναϑυμίασις) προσπίπτουσα xat Illy 

ἐμπίπτουσα τῇ πυχνότητι τῶν νεφῶν τῇ πληγῇ τὸν τῆς βροντῆς ποιεῖ 

ψόφον, ἔμπαλιν ἐχόντων τὴν τάξιν ἐν αὐτοῖς τῶν πλησσόντων τε χαὶ | 

20 πλησσομένων: ἐπὶ μὲν γὰρ tod πυρὸς ἣ ἀναϑυμίασις ἢ πυχνὴ καὶ συνε- 

στραμμένη ἐστὶν ἢ ἐχχρινομένη χαὶ φερομένη πρὸς τὴν φλόγα χαὶ τὴν 

πληγὴν ποιοῦσα, ἐπὶ δὲ τοῦ νέφους τὸ μὲν ϑερμὸν ἔστι τὸ ἀνάλογον ὃν ὅ 

τῷ πυρὶ τὸ ἐχχρινόμενόν τε χαὶ φερόμενον, ἣ δὲ ἀναϑυμίασις ἢ πυχνὴ πρὸς 
fal ie Ν = A apa re 4 CHEN SS ~ ! , > \ ὦ »Ἥ 

ἣν ἢ πληγὴ τοῦ φερομένου. αἱ GF τῶν ψόφων διαφοραὶ τούτων γίνονται 
\ \ ~ “Ὁ \ \ ‘ 3 ΄ Nn \ 7 ~ 

παρὰ τὰς τῶν νεφῶν πρὸς τὴν πληγὴν ἀνωμαλίας (ἢ γὰρ πυχνότερα μᾶλλον τῷ σι 

Ἃ = , ΞΣ N \ ΄ “Ὁ \ 7 ~ δ AY \ > ἢ ἧττόν ἐστιν, ἢ χατὰ μέν τι τοιαῦτα, χατὰ δέ τι τοιαῦτα) ἢ παρὰ τὰς ἐν 

τοῖς νέφεσι χοιλίας. εἶπε δὲ χοιλίας τὰ ἐντὸς τῶν νεφῶν τὰ μὴ ὁμοίως τοῖς 

ἐχτὸς πεπυχνωμένα, ἀλλὰ διαλαμβάνοντα τὴν συνέχειαν τῆς πυχνώσεως αὐτῶν. 
Ty Ay ice \ ΝΥ ~ 4 = ! ΄ \ rR 

HY μὲν οὖν βροντὴν τὸν τοιοῦτόν φησιν εἶναι ψύφον, xat γίνεσθαι 15 

80 διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν: τὸ δὲ πνεῦμά φησι τοῦτο τὸ ἐχϑλιβόμενον 
χαὶ τῇ πρὸς τὰ νέφη πληγῇ τὴν βροντὴν ποιοῦν τὰ μὲν πλεῖστα ἐχπυροῦ- 

σϑαι λεπτῇ Dost χαὶ ἀσϑενεῖ διὰ τὴν τῆς ἐξ ένης ὕλης λεπτό ι λεπτῇ πυρώσει χαὶ ἀσϑενεῖ διὰ τὴν τῆς ἐξαπτομένης ὕλης λεπτότητα, 
χαὶ τοῦτο εἶναι τὴν χαλουμένην ἀστραπήν. xad? ὃ γὰρ ἂν τὸ ἐχχριϑὲν 
τοῦτο πνεῦμα ἐχπῖπτον ἐκ τῶν νεφῶν ὀφϑῇ χεχρωματισμένον τῷ τοῦ 

35 πυρὸς χρώματι. γίνεσϑαι δέ φησι τήν τε ἐχπύρωσιν αὐτοῦ xal 20 

τὴν ἔχπτωσιν τὴν ἐκ τῶν νεφῶν ὑστέραν τῆς πληγῆς- H γὰρ βίαιος | 

χίνησις αὐτῷ xal ἢ πληγὴ τῆς ἐχπυρώσεως αἰτία, xal πρὸ τοῦ 
ἔξω τῶν νεφῶν γεγονὸς ὁραϑῆναι ἢ πρὸς τὰ νέφη αὐτοῦ πληγή, 

1 ἄνωϑεν μάλιστα post εἶπεν exh. I 2 αὐτή A: αὐτήν W ὃ χρινομένη AW 

4 χαὶ post φερομένη om. Wa ὃ πηγνυμένης W 9. γινομένου 1 25 πυχνω- | 

τέρα A: πυχνώτερα a 26 τι μὲν et te δὲ coll. a 27 τὰ ante ἐντὸς om. 1 | 
μὴ ex μὲν corr. W 28 ἐχτὸς] ἐντὸς AW 29 τὸν om. I 90 διὰ τὴν τοιαύτην | 

αἰτίαν τὴν προειρημένην a 31 post βροντὴν add. τὴν A 33 γὰρ om. a | 

34 ἐχπῖπτον om. AWa τοῦ om. 1 35 καὶ γίνεσθαι μέν φησι AWa 
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3 ἥτις ἦν ἢ τῶν φαίνεσθαι μέντοι τὴν ἀστραπὴν πρὸ τοῦ ἀχουσϑῆναι 
A \ 

τὴν βροντὴν διὰ τὸ τὴν ὄψιν πρώτην τῶν ἰδίων paras τῆς ἀχοῆς ἀντι- 
΄ ΄ aX ΄ ε a ~ \ 

λαμβάνεσϑαι. αἰτία δὲ τούτου ὅτι ἢ μὲν ἀκοὴ. χρόνου δεῖται πρὸς τὸ τὸν 
, ~ , ~ ΄ 3 , ~ a 

γενόμενον ψόφον ἐλϑεῖν πρὸς αὐτήν (πᾶσα γὰρ χίνησις ἐν χρόνῳ), τῆς δ᾽ 
» Cc Ἂν , i ~ 

ὄψεως ἣ ἀντίληψις ἀχρόνως γίνεται" οὐ yap τῷ φέρεσϑαί te χαὶ χινεῖσϑαι 90 

πρὸς αὐτὴν τὰ ὁρώμενα ἣ ἀντίληψις αὕτη, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ποιᾷ σχέσει τοῦ 

or 

τε ὁρωμένου χαὶ τοῦ δι᾿ οὗ δρᾶται πρὸς τ ἐδώσον ὄψιν, ἥτις σχέσις ὅταν 

τοῖς ὁρωμένοις πρὸς τὴν ὁρῶσαν ὄψιν ἢ. ἐν ἴσῳ αὐτὰ ὁρᾷ, χἂν τὰ μὲν αὐτῶν 
ἐγγὺς 7], τὰ δὲ πορρωτέρω, ὡς ἐν τῷ Περὶ αἰσϑήσεως ἐρρήϑη. τοῦ δὲ 

10 ϑᾶττον τὴν ὄψιν τῶν ὁρατῶν ἢ τὴν ἀχοὴν τῶν ἀχουστῶν ἀντιλαμβάνεσϑαι 

δειχτιχὸν παρέϑετο τὸ γινόμενον ἐπὶ τῶν ἐρεσσόντων τὰς τριήρεις" ἤδη γὰρ 
ἀναφερόντων ex τοῦ ὕδατος τὰς κώπας ὃ γινόμενος ψόφος ἐν τῇ πρώτῃ 80 

ἁφῇ τε χαὶ πληγῇ τῶν χωπῶν ἀχούεται τότε, τῆς ὄψεως πάλαι ἑωραχυίας 
τὴν χώπην χαϑιεμένην τε εἰς τὸ ὕδωρ χαὶ πλήσσουσαν αὐτό. 

15 p. 369011 Καίτοι τινὲς λέγουσιν ὡς ἐν τοῖς νέφεσιν ἐγγίνε- 
Tat TOD. 

: βροντῆς τε χαὶ ἀστραπῆς τὴν δόξαν τὴν ἑαυτοῦ τὰς τῶν 

ἄλλων ἐφεξῆς ἱστορεῖ, χαὶ λέγει τινὰς ἡγεῖσϑαι πῦρ τι ἐν τοῖς νέφεσιν 50 

ἐναπολαμβάνεσϑαι, χἀχεῖνο αἴτιον εἶναι τῆς τε βροντῆς χαὶ ἀστραπῆς. 

80 τοῦτο δὲ τὸ ἘΠ ̓ Εμπεδοχλέα μὲν λέγειν εἶναι τὸ ἐναπολαμβανόμενον ἐν 
τοῖς νέφεσι μέρος τῶν τοῦ ἡλίου ἀχτίνων, ᾿Αναξαγόραν δὲ τοῦ ἄνωϑεν 

αἰϑέρος, ὃ ἐχεῖνος χαλεῖ πῦρ, χατενεχϑέν τι ἄνωϑεν χάτω εἰς τὸν τόπον, 
v \ / σ (ον ae 9.41.5 \ x \ 

ἔνϑα τὰ νέφη. ὅτι δὲ ᾿Αναξαγόρας τὸν αἰϑέρα xat τὸ χυχλοφορητικὸν 
~ ~ ’ 5 ~ vo ΄ } »] \ σ 5 Je ἢ 5 ? 

σῶμα Top λέγει, ἀπὸ τοῦ αἴϑειν ἡγούμενος αὐτὸ οὕτως ὠνομάσϑαι, GAA 
aw, " \ 24 κῶς Ile \ 9 ~ ΄ a) 112r 

εἴρηται xat | ἐν τοῖς [lept Sbpavap.cabz00" 0) lo Or o Cc x 8 a ° a o Qu 

.Ἕ ὦ 

τος [πο (0) < “ 

τοῦ πυρὸς τοῦ ἐν τοῖς 1 οτος ἀπειλημ μένου τὴν μὲν διάλαμψιν ein 

εἶναι, τὸν δὲ γινόμενον ψόψον χαὶ τὴν σίξιν ἐναποσβεννυμένου αὐτοῦ ἐν 

τῷ νέφει βροντήν, ws xa ἣν φαίνονται τάξιν, οὕτως χαὶ γινομένων 
αὐτῶν, πρώτης μὲν τῆς ἀστραπῆς: τ δὲ τῆς βροντῆς. εἰπὼν δὲ 

80 ταῦτα Getxvucw αὐτὰ χαὶ ἄλλως ἀτόπως λεγόμενα. χαὶ πεν μὲν ἀλό- 
X \ γος net λέγεσϑαι τὸ εἶναι πῦρ τ ἐναποχαμβανόμενον ἐν τοῖς νέφεσιν ὅ 

ὑπ᾽ ἀμφοτέρων μέν, ἀλογώτερον δὲ ὑπ᾽ ᾿Αναξαγόρου τοῦ λέγοντος χατα- 

σπᾶσϑαί τι ἀπὸ τοῦ ἄνωϑεν αἰϑέρος. χαὶ διὰ τί, προστίϑησι" τὸ γὰρ ἄνω 
gee φέρεσϑαι δεῖ παρά τινα αἰτίαν resis χάτω TE χαὶ παρὰ φύσιν, 

γα 35 ἣν αἰτίαν ἔδει λέγεσϑαι. ἔτι δεῖ χαὶ τούτου ay αἰτίαν λέγεσϑαι, διὰ τί 
i 

γίνεται ἢ χατάσπασις τοῦ πυρὸς χατὰ τὸν οὐρανόν, ὅταν ἐπινέφελον 7, 

2 τὸ om. | 4 γινόμενον 1 5 τῷ] τὸ I 6 αὕτη] αὐτῆς AWa 

¢ never. 1 ὄψις a 8 τοῖς ὁρωμένοις post tow exh. I ὁρῶσαν 

om. AWa 8. 9 ἐγγὺς αὐτῶν coll. AWa 9 εἴη AWa ἐν τῷ Περὶ αἰσϑή- 
σεως] c. 6 ἐρρέϑη Aa 14 αὐτήν I 19 post zat add. τῆς AWa 
23 χυχλοφοριχὸν Aa 25 ἐν tots [Περὶ οὐρανοῦ] A ὃ p. 270b24 91 λέγεσθαι 

ex γίνεσθαι corr. 1 33 ἀπὸ] ὑπὸ I 35 ἔτι ---λέγεσϑαι om. | 

Comment. Arist. III 2. Alex. in Meteora. 9 
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συνεχῶς τότε χατασπωμένου (συνεχεῖς yap at te ἀστραπαὶ χαὶ αἱ βρονταί), 10 

αἰϑρίας ὃὲ οὔσης οὐ γίνεται" λίαν γὰρ τοῦτο ἑτοίμως χαὶ προχείρως χαὶ 

ἀνεπισχέπτως λέγεται. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ὑπὸ ᾿Εμπεδοχλέους λεγόμενον πιϑα- 

νόν, τὸ εἶναι ἐν τοῖς νέφεσι πῦρ τὴν ἀπὸ τῶν ἀχτίνων ἐν αὐτοῖς ἀπη- 

λαμβανομένην ϑερμότητα, ἣν γίνεσϑαι τῆς τε ἀστραπῆς χαὶ τῆς βροντῆς 

αἰτίαν, χαϑὰ προείρηται. χαὶ γὰρ τοῦτο χωρὶς ἐξετάσεως χαὶ πραγματείας, 

τουτέστι χενῶς Sgr ἔσται γὰρ οὕτως τὸ αἴτιον τῆς βροντῆς τε χαὶ 

τῆς ἀστραπῆς χαὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἀποχεχριμένον τε χαὶ eK 1b 

σι 

ρισμένον προὐπάρχον χαὶ ἐνεργείᾳ ὃν ἤδη τόδε τι xat περιεχόμενον ἐν τῷ 

10 νέφει. πλεῖστον δὲ διαφέρει τὸ οὕτως λέγειν τῶν τε προειρημένων χαὶ 

τἀληϑοῦς" ὅμοιον γὰρ τὸ ταῦτα οὕτως τίνεσϑαι λέγειν καὶ εἴ τις οἴοιτο τὸ 

ὕδωρ χαὶ τὴν χιόνα χαὶ τὴν χάλαζαν ἐνυπάρχοντα πρότερον ὕστερον 

ἐχχρίνεσϑαι, χαὶ μὴ τότε γχίνεσϑαι, «ὅτε χαὶ ἢ αἴσϑησις αὐτῶν γίνεται, οἷον 

ξχαστον αὐτῶν τῆς συγχρίσεως πρῶτον χατ᾽ ἰδίαν ποιούσης χαὶ ἐχούσης; 

15 εἶτα οὕτως ἐχχρινούσης ὑπὸ χεῖρα τῆς συγχρίσεως ἕκαστον τῶν ἐνυπαρχόν- 20 

των xa? ἣν ἐνυπάρχει τάξιν. ὁμοίως γὰρ ὡς ἢ χάλαζα χαὶ ἢ χιὼν χαὶ 

τὸ ὕδωρ διαχρίσεις τινές, οὕτως χαὶ ἢ ἀστραπὴ χαὶ ἢ βροντὴ συγχρίσεις" 

ὥστ᾽ εἰ τὰ ἕτερα τούτων, ἣ τὰ ἐν τῇ διαχρίσει ἣ τὰ ἐν τῇ ἐχχρίσει, μὴ 

TEER; ἀλλὰ προὐπάρχοντα apse, δμοίως εὔλογον ἔχειν χαὶ τὰ Se 

i γὰρ τὰ διαχρίσει γινόμενα ἐκ τῶν νεφῶν προὐπάρχοντα διαχρίνεται χαὶ 
ΝᾺ ΣΝ χαὶ τὰ συγχρίσει γινόμενα προὐύπάρχοντα dv συγχρίνοιτο. ἥ τε 

VER? ἣν λέγουσι τοῦ πυρὸς ἐν τοῖς νέφεσι γίνεσϑαι, οὐδὲν ἀλλοιο- 25 

τέρα ἂν εἴη τῆς γινομένης μεταβολῆς ἐν τοῖς πυχνουμένοις ἐξ ἀραιοτέρων 

χαὶ ϑερμοτέρων. χαὶ γὰρ τὸ ὕδωρ ϑερμὸν γίνεται ὑπό τε τοῦ ἡλίου χαὶ 
25 τοῦ πυρός: εἰ δὴ ἐναπολήψει τὰ τοιαῦτα πυρὸς γίνεται, ἔδει πηγνυμένου 

τοῦ ὕδατος χαὶ ψυχομένου ἐχχρίνεσϑαι τὸ πῦρ τὸ τῇ ἐναπολήψει τοιοῦτον 

αὐτὸ ποιοῦν. ἀλλ᾽ ὅταν συνίῃ te χαὶ ψύχηται πάλιν τὸ ϑερμὸν ὕδωρ, 

οὐδεμία φαίνεται πυρὸς ἔχπτωσις γίνεσϑαι, ὁποίαν ἐχεῖνοι λέγουσιν ὡς 80 

My Ov Oy 

~- 

ἐνυπάρχοντός τινος ἐνεργείᾳ, ἔπειτα χωριζομένου: διὸ οὐδὲ ἐν ἐχείνοις 

30 εὐλολ yos 7 ἐναπόληφις. 

p. 37025 Καίτοι ἽΞ ἐχρῆν χατὰ λόγον τοῦ μεγέϑους τὴν ζέσιν 
ποιεῖν τὸ ἐγγινόμενον πνεῦμα ὑπὸ τοῦ πυρός. 

Καὶ τοῦτο προστίϑησι τοῖς προειρημένοις, ὅτι εἰ τῷ ἐναπολαμβανεσϑαί 

τι πῦρ χαὶ τοῦτο ἐναποσβέννυσϑθαι ἐν τῷ νέφει ὁ ψόφος, ἔδει χατὰ τὸ 8ῦ 

1 συνεχῶς] ἀλλ᾽ οὐ συνεχῶς Arist. EF 2 δὲ] γὰρ AWa προχείρως καὶ 

ἑτοίμιως coll. AWa 3 ὑπὸ “Epaeboxdkéa Aa: “EpmedoxAgous ὕπο W 4.5 ἀπο- 
λαμβανομένην ἐν αὐτοῖς coll. AWa 6 καὶ γὰρ --- εἴρηται (7) om. 1 ὃ τῆς 

om. AWa ἀποχεχριμένον] ἀποχείμενον AWa 9 χαὶ προὐπάρχον coll. AWa 

yap tH) W 11. 12 τὸ ὕδωρ] ὕδωρ λέγειν | 15 ὑπὸ χεῖρα post γίνεται 

(13) coll. W ἕχαστον ---τάξιν (16)] éx τῆς αὐτῶν οὕτως ὡς αὐτὸς γίνεσϑαι 
προείρηχεν W 18 éxxpicet] fort. συγχρίσει 23 ἂν om. I 26 τῇ éva- 

πολήψει] τῇ om. Aa: ἐν τῇ ἀπολήψει 1 27 συνίηται Aa 29 ἐνυπάρχον W 

dl post μεγέϑους add. zat Aa Arist. F 
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μέγεϑος tod ἐνυπάρχοντος πυρὸς χαὶ τὸ ἐν τῇ σβέσε: αὐτοῦ πνεῦμα γίνε- 
σϑαί τε χαὶ τὸν ψόφον. τοῦτο δὲ λέγοι ἂν ὡς ἂν ἐν τῇ σβέσει τοῦ πυρὸς 
γινομένου ψόφου διὰ τὸ as πνεῦμα μεταβάλλειν αὐτό. οὐ γίνεται δὲ ὃ 
the aN Le ib od 17 ἜΜ Ὁ ΟΣ P| πε τ a ψόφος xata λόγον" πολὺ yap μείζων ψόφος γίνεται ἢ ὅσος ἂν ἀπὸ τοσού- 

σι τοῦ σβεννυμένου πυρὸς ἐγένετο. ἀσαφῇ δὲ τὰ λεγόμενα διὰ συντομίαν" 

ἣν οὔτε δυνατὸν ἐνυπάρχειν, ἥντινα ζέσιν χαὶ ἘΠ δέδειχται ὅτι οὐ 

δυνατὸν ἐνυπάρχειν ὡς πρότερον ἐναπειλημμένον χαὶ ἐνεργείᾳ ὄν. τὸ δὲ 40 

οὔτε ἐχεῖνοι τὸν ψόφον ζέσιν ποιοῦσιν, ἀλλὰ σίξιν τοιοῦτον ἂν 

εἴη" εἰπὼν ζέσιν γίνεσϑαι χατ’ αὐτοὺς ἐν τῇ τοῦ πυρὸς ἀποσβέσει te χαὶ 

10 εἰς πνεῖ τὸ ὑπ τα ολ τ: ἣν μὴ δύνασϑαι γίνεσϑαι τῷ μηδὲ τὴν ἀρχὴν δύνα- 

σϑαι ἐνυπάρχειν ἐν τῷ νέφει τὸ πῦρ, προστίϑησιν ὅτι μηδὲ ἐχεῖνοι ζέσιν 

Πα λον ται χέει Ἰίνεσϑαι cen τοῦ ψόφου, ἀλλὰ σίξιν. λέγει δὲ χαὶ τὴν 

σίξιν τὴν Ox’ αὐτῶν λεγομένην εἶναι μιχρὰν ζέσιν. διαφορὰ δ᾽ ἂν εἴη 
σ ζέσεως χαὶ σίξεως, ὅτι ἢ μὲν ζέσις χρατουμένου τοῦ ψυχροῦ ὑπὸ τοῦ 45 

15 ϑερμοῦ γίνεται χαὶ ἐχπνευματουμένου, ἢ δὲ σίξις, ὅταν χρατῆται χαὶ 
σβεννύηται τὸ ϑερμὸν ὑπὸ τοῦ προσπίπτοντος αὐτῷ ὑγροῦ τε χαὶ ψυχροῦ. 

χαὶ τὴν σίξιν δὴ μιχρὰν ζέσιν λέγει εἶναι: χαϑὸ γὰρ προσπῖπτον τὸ Ψυχρὸν 
τῷ ϑερμῷ χρατεῖ αὐτοῦ, ταύτῃ ζέσις χαὶ εἰς πνεῦμα τις μεταβολὴ γίνεται 

μέρους τινὸς ἀπὸ τοῦ χρατοῦντος ψυχροῦ ὑπὸ τοῦ σβεννυμένου πυρός, ὑπ᾽ 

20 αὐτοῦ μεταβάλλοντος χαὶ ἐχπνευματουμένου, χαὶ οὕτω γινομένου τοῦ 
ψόφου. | 

Kivar δέ τινάς φησι, ot τὴν ἀστραπὴν φαντασίαν τινά φασιν εἶναι, 112ν 
οὐχ ὕπαρξιν οὐδὲ πρᾶγμά τι, ὧν εἶναι χαὶ Κλείδημον: ῥαπιζομένου γὰρ τοῦ 

ὑγροῦ ἐν τῇ νεφέλῃ ὑπὸ τοῦ πνεύματος γίνεσϑαί τινα στιλβηδόνα, ὥσπερ 5 
τῷ σι ὅταν τὴν ϑάλασσαάν τις ῥάβδῳ τύπτῃ νυχτός- φαίνεται γὰρ ἀποστίλβειν τὸ 

ἐν τῇ πληγῇ μετ ἀπε ΠΕ ον ὕδωρ. τοιοῦτον δὴ γίνεσϑαι χαὶ ἐπὶ τ 

ἀστραπῆς" τὸ γὰρ CDN ὑγρὸν χαὶ διὰ τῆς πληγῆς τὸν ψόφον te xat 

τὴν βροντὴν ποιοῦν ἐν τῇ πληγῇ μετεωριζόμενον ἀποστίλβειν, καὶ τοῦτο 

εἶναι τὴν ἀστραπήν, τὴν ἀπὸ τοῦ πο πο ὑπὸ τῆς πληγῆς ὑγροῦ 

30 γινομένην prac: φησὶ δὴ τοὺς. οὕτως λέγοντας ἀγνοίᾳ τοῦ πῶς τὰ 
τ τ στίλβειν οὕτως λέγειν. διὰ γὰρ ἀνάχλασιν τῆς ὄψεως 10 

τὴν γινομένην ἀπὸ τῶν στίλβειν δοχούντων ὑδάτων πρός τι τῶν λαμπρῶν, 

φαίνεται στίλβοντα τῷ ἐν αὐτοῖς ἐμφαίνεσϑαι τὸ λαμπρόν, πρὸς ὃ ἢ ἀνά- 

χλασις. διὸ χαὶ νύχτωρ μᾶλλον ἣ τοιαύτη ἀνάχλασίς te χαὶ στιλβηδών, 

35 τῷ τῆς ἡμέρας διὰ τὸ πολὺ φῶς ἀδήλους γίνεσϑαι τὰς ἐμφάσεις" 
πλέον γὰρ ὃν τὸ τῆς ἡμέρας φῶς ἀφανεῖς ποιεῖ τὰς γινομένας διὰ τὴν 

2 λέγει Aa ἂν post ὡς om. AWa 3 δὲ om. 1 4.5 τόσου τοῦ W 

6 ὑπάρχειν | post ἐνυπάρχειν add. πρότερον Aa ἥντινα] ἣν AWa 7 ὡς] ὃν 

Aa: ὃ W 9. ζέσιν] σβέσιν 1 11 τὸ om. Aa post πῦρ add. 7 W 

16 σβεννύηται ex corr. W!: σβέννυται Ala 17 δὴ] δὲ Aa 22 d€om. a 

23 χλάδημον a 25 τις τὴν ϑάλασσαν coll. AWa τύπτοι ἃ 27 τὴν πληγὴν 

AWa 28 ἀποστίλβει AW 30 δὴ] δὲ a 31 post yap add. τὴν a 

92 τῶν γινομένων A od τῷ] τῶν AW φαίνεσθαι ἃ 39 ἡμέρας] in- 

certo compendio utitur A ἀδήλως A 

9 
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4 rae S ΄ a ~ >t ‘ ~ 7 - ΄ Vv 

ἀνάχλασιν ἐμφάσεις. διὰ τοῦτο yap οὐδὲ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης ἡμέρας οὔσης 
φαίνεται στίλβον τὸ τῆς ϑαλάσσης ὕδωρ ὑπὸ τῆς ῥάβδου τυπτόμενον. 15 

~ > , ΄, ὥς τ, μᾶλλον δ᾽ εἶπε γίνεσϑαι νύχτωρ, ὅτι γίνεταί τις τοιαύτη χαὶ vst? ἡμέραν 
Zu ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἴριδος ἐν τῷ μετὰ τοῦτο βιβλίῳ δείξει ὡς ἢ ἔμφασις, ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἴριδος ἐν τῷ μετ » δείξει ὡς ἣ 
᾿ > ΄ 5. , ¢ πὰς 

ὃ ἔμφασις ἐχείνη πρὸς μένον γίνεται, ἀλλ᾽ οὐ πλησσόμενον, ἢ δὲ στιλβηδὼν 
ἐπὶ τῶν πλησσομένων, ἣ τῆς ἡμέρας οὐχ ὁρᾶται: διὸ χαὶ αὐτὸς προσέϑηχε 

τὸ πλησσόμενον. ὥστε εἰ χαὶ ἢ ἀστραπὴ οὕτως γίνεται, ἔδει νυχτὸς 
5.8 ΄ € v > c \ ~ 4 ΄ Ε “ ~ east a)? 

αὐτὴν φαίνεσϑαι. ἔτι εἰ αἱ μὲν τοιαῦται στιλβηδόνες ἐν τῷ ὕδατι δι 

ἀνάχλασιν γίνονται, οἱ δὲ μηδὲν εἶπον περὶ ἀναχλάσεως, οὐδὲν ἂν εἶεν 
ὙΦ᾽ ἈΝ: ΡΒ La \ Dig ας ~ = \ 2 ἌΝ 2A f a X ἌΜΑ! pena 4 ey), 9 

10 εἰρηχότες περὶ dotpanys, οὐδ᾽ εἰ διὰ πληγὴν ἐγίνοντο" τὴν yap αἰτίαν, Gr 20 

ἣν στίλβει τὸ ὕδωρ, οὐ λέγουσι. 

p. ὅτθ. 21] Τὰ μὲν οὖν λεγόμενα περὶ βροντῆς χαὶ ἀστραπῆς. 

᾿Αναχεφαλαιοῦται χαὶ τὰ περὶ τούτων εἰρημένα αὐτῷ : χαὶ πρῶτον μὲν 

παρατίϑεται τὰς τῶν ἄλλων δόξας, ὧν ὕστερον ἐμνημόνευσεν, ἔπειτα τὴν 
\ / 

15 αὑτοῦ δύξαν ἐπὶ χεφαλαίων λέγει: τὴν yap αὐτὴν φύσιν ἀνέμων τε εἶναι 
χαὶ σεισμῶν χαὶ βροντῶν χαὶ ἀστραπῶν. ἣ γὰρ ξηρὰ ἀναθυμίασις ὡδὶ 

30 

μὲν ἐπὶ γῆς φερομένη, ὡς ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀνενεχϑεῖσα τὴν ἀρχὴν τῆς 
φύσεως λαβεῖν, ἄνεμός ἐστιν, mal ὃὲ πάλιν ἐν τῇ γῇ φερομένη, ὡς εἰς ἕν 

συρρυεῖσα σφοδρὰν τὴν χίνησιν διὰ στενοχωρίαν ποιεῖσϑαι, σεισμός: ἐν δὲ 85 

20 τοῖς νέφεσιν ἐναποληφϑεῖσα χαὶ χατὰ τὴν ἐχείνων πύχνωσιν χαὶ σύγχρισιν 

ἐχχριϑεῖσα μετὰ βίας βροντή τε χαὶ ἀστραπὴ xat τἄλλα τὰ τῆς τοιαύτης 

φύσεως ὄντα γίνεται, περὶ ὧν ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ. | 4 

2 τῆς ϑαλάσσης om. AWa τυπτόμενον ante ὕδωρ ponunt AWa 4 ὥσπερ] 
ὡς AWa ὡς om. AWa post 7 add. yap a 5 ἡ δὲ --- πλησσομένων 

(6) om. Wa 6 } τῆς] ἥτις AWa 9 εἰπόντες 1 10 ἐγίνετο AWa 

11 ἐπὶ τῆς γῆς Wa φερομένη ὡς] deficit A 18 ῥυήσεως W λαβεῖν] 

λαμβάνει W 19 post κίνησιν lac. VI litt. I σεισαὸν | 
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AOYS METEQPOAOLIKQN. 

~ 

5 Προϑέμενος ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ πρὸς τῷ τέλει εἰπεῖν περί τε 5 
>) \ > 

βροντῆς καὶ ἀστραπῆς xal τυφῶνος χαὶ πρηστῆρος καὶ χεραυνῶν, χαὶ αἰτίαν 

ἀποδοὺς τοῦ ἅμα στ πάντων αὐτὸν τούτων προϑέσϑαι τὸ ἅπαντα εἶναι 

ταῦτα χατὰ τὸ ὑποχείμενον ἕν, εἰ τως ἐν τῷ τ τούτου περί τε βροντῆς ὑπ 

χαὶ ἀστραπῆς, ὅτι τ ται ταῦτα ἐχχρινομένης μετὰ Bias τῆς ἂν τοῖς νέφεσι 

10 cr pts ἀναϑυμιάσεως ἐναπειλημμέ νης. συνισταμένων αὐτῶν χαὶ πυχνουμένων 10 

χαὶ ὥσπερ ἐχπυρηνιζόντων ἢ τῇ πυχνότητί τε χαὶ ψυχρότητι, ἐν τούτῳ 

περὶ τῶν ὑπολοίπων ἔργων τῆς ἐχχρίσεως ταύτης, ἃ ποιεῖ ἐχχρινομένη, 

εἰπεῖν προτίϑεται: ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἐχνεφίας te ual τυφὼν πρηστῆρές τε 

χαὶ χεραυνοί: χαὶ γὰρ τούτων αἰτία ἢ τῆς ξηρᾶς ἀναϑυμιάσεως μετὰ βίας 

15 ἐχ τῶν νεφῶν ἔχχρισις. τὸν δὲ ἤδη ὑφηγημένον τρόπον λέγοντες προσέ- 

ϑηχεν, ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τῶν προειρημένων ἐν τοῖς πρώτοις διττή τις ἐλέγετο 1ὅ 

ἀναϑυμίασις γίνεσϑαι, ual ἐξ ἐχείνης ἢ ἀρχὴ τῆς γενέσεως τῶν ἐν τοῖς 

μεταρσίοις, οὕτω δὴ χαὶ ἐπὶ τῶν μελλόντων λέγεσϑαι. χαὶ πρῶτον λέγει 

περὶ τοῦ ἐχνεφίου: ἐχνεφίαι δὲ λέγονται τὰ πνεύματα τὰ ἐξ αὐτῶν τῶν 

90 νεφῶν πνέοντα, ὅϑεν αὐτοῖς χαὶ τὸ ὄνομα. 

p. 37004 Τὸ γὰρ πνεῦμα τοῦτο. 

Τοῦτο λέγει, περὶ οὗ εἶπε περὶ βροντῆς τε χαὶ ἀστραπῆς λέγων. 

τοῦτο δὴ τὸ πνεῦμα, φησί, τὸ ἐχ τῶν νεφῶν πυχνουμένων ἐχχρινόμενον 

) 

Adhibiti BIW et ἃ 1 Tit. ἀλεξάνδρου ἀφροδισιέως εἰς τὸ τρίτον τῶν ἀριστοτέλους 

4:1 ΤΡ ΤΥ ΤΩΣ in exitu libri I, eademque omisso ἀριστοτέλους praescr. BW: εἰς τὸ τρίτον 

praescr. I: ᾿Αλεξάνδρου ᾿Αφροδισιέως ὑπόμνημα εἰς τὰ μετεωρολογιχά. εἰς τὸ τρίτον ἃ 

7 τὸ scripsi: τὰ BIW: χαὶ a elvat om. BW 9 χαὶ] τὸ Wa ἀστραπῆς om. B! 

τῆς om. W 10 αὐτῶν om. BW 12 ἐχχρινομένης la 13 πρηστήρ BW 

15 éx] ἡ W post λέγοντες add. ἤδη I 18 post πρῶτον add. ye BW 22 alterum 

περὶ om. B! τε OM. ἃ 23 ὁ πνεῦμα a πυχνηυμένων] πυχνούμενον xat B 
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10 

15 

30 

κα τὰ oe υὲ ν ἐκχρινύμενον χαὶ διεσπαρμένως, χαὶ a συνεχῆ ae yeve σίν 25 

TE χαὶ ἔχχρισιν ὍΣ ἀλλὰ πολλάχις χαὶ χατὰ υἱχρὰ γεννώμενόν τε χαὶ 

> 

CRXPIVGHEVOY, χαὶ uy, υένον ἀλλὰ διαπνέον τῷ λεπτ τότερον εἶναι βροντάς τε 

~ >? 3 , ΄ 

unt ἀστραπὰς ποιεῖ τὸν προειρημένον τρόπον. ἂν ὃ ἀϑρόον τε ἐχχρίνηται 

χαὶ πυχνότερον, τουτέστι σωματωδέστερον, ὡς wy διαπνεῖν ἀλλὰ διαυέ- 
- - ΄ 

γειν (εἰπὼν δὲ πυχνότε EPpy ἐξηγήσατο πῶς εἶπε τὸ πυχνότερον ἐπενεγχὼν 
4 Τὰ ~ Pf 

τὸ ἧττον λεπτόν), τότε ὃ xahobuevos ἐχνεφίας ἄνεμος γίνεται, πνεῦμα ἐξ 

~ 

ΕῚ ~ ~ / Taya \ ΄ νας ΑἹ Ἁ 3 [4 \ ~ Vv 

αὕτοῦ TOV νεφοὺς ρξον (ETA βίας Ola τὴν αϑρόαν TE UAL TAY ELAY SUXPLOLY ° 30 

2 

ξ τὸ γὰρ τάχος τῆς ἐχχρίσεως ποιεῖ τὴν ἰσχύν, δι᾿ ἣν ἰσχὺν βίαιον γίνεται 

τὸ πνεῦμα. ὅταν γὰρ συναχολουϑήσῃ τῇ πρώτῃ ἐχχρίσει πολλή τε χαὶ 

συνεχὴς ἔχχρισις, τότε γίνεται τὸ πνεῦμα τοῦτο παραπλησίως, ὥσπερ ὃ 

δετὸς γίνεται ἄγαν, ὅταν ἢ ἐναντία πάλιν τῇ ξηρᾷ ἀναϑυμιάσε!, ἥτις ἐστὶν 

ἢ Sypd, ἀργὴν τῆς ἐχχρίσεως λάβῃ. τοῦτο γὰρ εἶπε διὰ τοῦ ὥσπερ ὅταν 
> πάλιν εἰς τοὐναντίον δρμήσῃ- 

Ἂ 

p. 370013 Ὑπάρχει μὲν οὖν ἄμφω δυνάμει ταῦτα κατὰ τὴν ὕλην. 3 
‘ 

Ὕλην εἶπε τὸ νέφος τῶν τε πνευμάτων χαὶ τῶν ὑδάτων, ὅτι δυνάμει 

ἐν αὐτῇ ἄμφω ταῦτά ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐνεργείᾳ ὄντα ἤδη τοιαῦτα. ὕλη δὲ 

τὸ δυνάμενόν τι γενέσϑαι οὗ δύναται. ὅταν δὲ ἀρχὴ γένηται ὁποτερηυοῦν 

τῶν δύο τῶν δυνάμει ὄντων ἐν τῷ νέφει, ὡς τὴν εἰς αὐτὸ μεταβολὴν 
Ἰΐζεσϑαι, ἀχολουϑεῖ πᾶν τὸ τῆς αὐτῆς φύσεως ὃν ἐν τῷ νέφει χαὶ εἰς τὸ 

αὐτὸ peasy δυνάμενον, ὁποτέρας 6 ἀναϑυμιάσεως ἡ πλέον ἐν τῷ 
- 
" νέφει, ταύτῃ ἀρξαμένῃ μεταβάλλειν ἀχολουϑεῖ χαὶ τὸ λοιπὸν αὐτῆς συμμετα- 

βάλλον, χαὶ ae ἂν μὲν ἢ ὑγρὰ πλεονάζῃ, μεταβολῆς τινος ets ὕδωρ 

γενομένης καὶ ἀρχῆς τοιαύτης, ὑετὸς συνεχής τε χαὶ πολύς, dv δὲ ἢ ξηρὰ 

τοιαύτη ἢ, τὸ ἐπαχολουϑοῦν τῇ πρώτῃ τοῦ πνεύματης ἐχκρίσει πνεῦμα 

συνεχές τε χαὶ πολὺ ἐχνεφίας, ἐχ τοῦ νέφους ἐχχρινόμενον μετὰ βίας ἀϑρόον 

, μενον χᾶτω. 

40 

ΣΥ͂Σ. = V6 >. X ~ = 

p. 370017 “Ὅταν δὲ τὸ ἐχχρινόμενον πνεῦμα. | 45 

Εἰπὲ Ae LEN Dee NAT, > Στ. \ ~ o > ~ ΠῚ 
ἰπὼν περὶ ἐχνεφίου ἐφεξῆς περὶ τυφῶνος λέγει, ὅς ἐστι πνεῦμα 

΄ 5 / \ ΄ ΄ 

sevov χύχλῳ βίᾳ χαὶ μετὰ τοῦ σχήματος τούτου φερόμενον χάτω. 1 
μ 

΄ { A ~ iA ~ ~ 

hieabat δὲ τοῦτό φησιν, ὅταν τὸ ἐχ τοῦ νέφους ἐχχρινόμενον πνεῦμα 
> 

| 
Cay, ΠΡ ἃ ἜΣ ΒΝ \ Ὅ νυ. > ΄ - ΄, 

ἑτέρῳ νέφε λον ἦτ χαὶ χωλυϑῇ ἐπ᾽ εὐϑείας ἐνεχϑῆναι παραπλησίως 
΄ “σ΄ > wv ΄ v ‘ 

ὡς ὅταν 8x πλατέος τόπου εἰς στενόν τι ἄνεμος συρρέῃ ὀλίγην ἔχων τὴν 

διέξοδον. πολλάχις γὰρ ἐν τῇ τοιαύτῃ φορᾷ τοῦ πνεύματος ἀπωσϑεῖσα ἢ 

. 
0 

μιχρὸν a διεσπαρμένον a 2 μιχρὸν a γενόμενον 1 te om. | 

εἰρημένον 1 6 τὸ om. I 8 tod om. BW 11 ὥσπερ] ὡς BW 

om. BWa 12 ἄγαν) ποτε BW: om. a 17 ἐν αὐτῇ] ἐν αὐτῇ ἐν τῇ ὕλῃ BW: ἐν 

ὕλῃ ἃ 18 ὁποτεροῦν [ἃ 19 ὡς τὴν --- νέφει (20) om. ἃ 20 τὸ ante αὐτὸ om. ἃ 
55" “ oe , >» 5 > ts « 

12 δ ava 22 ταύτης ἀρξαμένης I 30 εἰλούμενον BW: ἁλούμενον a 33 ἔχον B 

ὃν 

τῇ 

W 
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\ \ ~ Ὁ 

ἀρχὴ τοῦ πνέοντος [ἢ] διὰ τὸ μὴ σχεῖν διέξοδον 7 διὰ τὸ μὴ ὑπείχειν τὸ 

πρὸ αὐτοῦ 7 χαὶ διὰ τὸ ἀντιπνεῖν ἄλλο τι πνεῦμα χύχλον χαὶ δίνην ποιεῖ. 

τὸ wey γὰρ ἀντιβαῖνον αὐτῷ εἰς τὸ πρόσϑεν αὐτὸ προϊέναι χωλύει, τὸ δὲ 
3 , Vv 5 ~ \ fan 5 ~ \ 5 ? +¢ , 

ἐπιρρέον ὄπισϑεν ἐπωϑεῖ te ual χωλύει αὐτοῦ τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας 2 
ὅϑεν ἠνέχϑη apoE ἀνάγχη δὴ οὖν αὐτῷ εἰς τὸ πλάγιον τῶν ἐφ᾽ ὁ 

λύεται φέρεσϑαι ἐνε ee ὥσπερ δὲ ἢ ἀρχή. οὕτως ἀεὶ χαὶ τὸ ἐχόμενον 10 
> , σ Ἃ ΄ 

χαὶ μετὰ τὴν ἀρχὴν ἕπεσϑαι ἐχείνῳ, ἕως ἂν 7 

φερομένου πνεύματος συνάψῃ τῷ ὀπισϑεν gepo ὑμένῳ, χαὶ ἐπωϑοῦντι τὸ 

οι 

ἀρχὴ ἀναχάυψασα τοῦ ? 

ἀναχάμπτον χαὶ γένηται ἕν. τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα γίνεται χύχλος- οὗ γὰρ 

ἀνάγχη o- 10 χίνησις μία τῷ συνεχής τε εἶναι χαὶ ἐπὶ σὺν βχοῦς, τοῦτο χαὶ αὖτ 

ἕν εἶναι. αἷ τε Ἢ ἐπὶ τῆς γῆς γινόμεναι δῖναι ae γίνονται ὃ 

τοῖς νέφεσιν, ὁμοίως μὲν ees γινόμεναι, χατὰ τ ἀρχὴν 

ρουσαι, ὅτι ἢ μὲν ἐπὶ γῆς ἣ δὲ ἐν τοῖς νέφεσιν ὁμοίως χατὰ τὴν ἀρχὴν 

ἀλλήλαις συνάπτουσαι: τοιοῦτον γὰρ ἢ δίνη. τὶ ἣν ὅτι, ὥσπ rep ὅταν 

15 ἐχνεφίας γίνηται" πλὴν ὡς ἐπὶ τοῦ ἐχνεφίου ἀεὶ χαὶ συνεχὴς ἢ ἐκ τοῦ 
νέφους ἔχχρισις τοῦ πνεύματος γινομένη ποιεῖ τὸν ἐχνεφίαν ἄνεμον συνεχῆ, 

οὕτως ἐπὶ τοῦ τυφῶνος τῇ πρώτῃ ἐχχρίσει τοῦ πνεύματος ἐπαχολουϑεῖ τὸ 

συνεχὲς χαὶ ἐφεξῆς τοῦ νέφους, οὐ τες τοῦ πνεύματος διὰ πυχνότητα 
τοῦ νέφους ἐχχριϑῆναι χαϑαρῶς ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺν αὑτῷ χαὶ τοῦ νέφους 

20 συνεφέλχοντός τι. χαὶ στρέφεται μὲν χύχλῳ τοῦτο διὰ τὴν εἰρημένην 20 

αἰτίαν, χάτω δὲ xual ἐπὶ γῆν φέρεται διὰ τὸ. ἐπὶ ταῦτα τὴν ἔχχρισιν τὴν 
ἐχ τοῦ γφοὺς τοῦ πνεύματος ἀεὶ τ way ἃ πυχνοῦται τὰ na 

Go} ὅταν ἐπὶ ta χάτω προ τς μέρη ἢ πύχνωσις γένηται τοῦ νέφους 
ἀνάγχη ἐντεῦϑεν χαὶ τὴν ἔχχρισιν γινομένην τοῦ πνεύματος φέρεσϑαι χάτω 

τῷ or 

e A Ἁ , > A , σ 5 ‘ ~ ΤΡ Ἂ - ’ 

διὰ τὴν βίαν. αὐτὸς μέντοι ὅσον ἐπὶ τῇ λέξει δοχεῖ ἔμπαλιν εἰρηχέναι" 

οὐ yap xa’ ὃ πυχνοῦται τὰ νέφη, τὴν ἔχχρισιν γίνεσϑαι τοῦ ϑερμοῦ 30 
7: ~ » wv ? , , ? >] ~ 

λέγειν δοχεῖ, ἀλλὰ ἔμπαλιν xa’ ὃ ἐχχρίνεται τὸ Vepuov, xat ἐχεῖνο 
~ , ‘ ow Vv ~ 

Ἰίνεσϑαι τὴν tod νέφους πύχνωσιν. οὐ μὴν οὕτως ἔχει" οὐ γὰρ TH ἐχχρίσε 
v ~ , ΄ & 3 C ~ ~ £ 5 > = 

τοῦ πνεύματος ἢ πύχνωσις ἀχολουϑεῖ TOD νέφους, GAA ἔμπαλιν τῇ πυχνώσε 

80 τοῦ νέφους ἢ τοῦ πνεύματος ἔχχρισις. τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς πρώτοις 

δέδειχται. 

1 πνέοντος] πνεύματος I ἢ delevi σχεῖν] ἔχειν BWa 2 δίχην a 4 ἐπωϑεῖ 

τε] ἐπωϑεῖται B! ἐπὶ τούτω W 5 οὖν om. W 8 συνάψει a ἀπωϑοῦντι a 

9 γίνεται τὸ σχῆμα coll. BWa οὐ γὰρ B! post yap add. ef B 10 ἡ κίνησις 

BWa ἀναγχαῖον a 11 post δὴ add. οὖν a 13 7 utrumque ex at corr. B 

post γῆς add. ot 1 14 ὅταν --- ὡς (15) om. a 16 ποιεῖν I 17 post 

οὕτως add. zat a 19 ἀπ᾿ αὐτῶν IW αὐτῷ BI zat] τὴν ἃ 

30 τοῦτο om. ἃ 21 ἐπὶ τὴν γὴν ἃ τὴν (post ἔχχρισιν)] τοῦ W, ex τὴν corr. B 

22 γενέσθαι BW χαϑ᾽ ὃ BWa πυχνοῦνται la 28 γίνηται W: γίνεται B 

24 τὴν om. ἃ 26 τὰ νέφη -- ἐχχρίνεται (27) in marg. Bl: om. W 27 δόξει 

IWa 29 ἢ] Ha 
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7 ~ S b) ΄ τ ~ ‘ ΄ς 

p.371a1 Καλεῖται δέ, ἂν ἀχρωμάτιστον Ἢ, τοῦτο τὸ πάϑος 

τυφών, ἄνεμος. 

~~ ~ ~ 7 ~ Ὁ Ln ~ 

Εἰπὼν περὶ τυφῶνος πῶς γίνεται, νῦν διαφορὰν λέγει πρηστῆρος χαὶ 
~ ~ ΄σ ‘ ΄ 

τυφῶνος. ὅταν μὲν γὰρ ἢ τὸ πνεῦμα τὸ οὕτως χινούμενον μὴ χεχρωσμέ- 
ῦ 5 νον πυρώδει χρόᾳ, ὁποία χαὶ ἢ ἀστραπὴ περὶ ἧς προεῖπε, τυφὼν χαλεῖται, 

ὧν οἷον ἐχνεφίας ἄπεπτος" οὐ γὰρ τέλεον διαχεχριμένον οὐδὲ ἀπολε- 

λυμένον ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸ πνεῦμα τοῦ νέφους ἐχχρίνεται, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐχνεφίου, 

ἀλλὰ συνεφέλχον τι χαὶ τοῦ νέφους διὰ τὸ μηδέπω πεπέφϑαι, ὡς δύνασϑαι 

χωρίζεσϑαι τὸ ἕτερον ἀπὸ τοῦ ἑτέρου. βορείοις δὲ οὐ γίνεται τυφών, 

10 τουτέστιν ὅταν ψῦχος ᾧ χαὶ χιόνες, οὐ γίνεται τυφὼν οὐδὲ ἐχνεφίας, διὰ 
τὸ ταῦτα μὲν εἶναι πνεῦμα, τὸ ὃὲ πνεῦμα ξηρὰν εἶναι xat ϑερμὴν ἀναϑυ- 
μίασιν, ἥτις ὑπό τε τῆς χιόνος χαὶ τοῦ πάγους εὐϑὺς ἀρχομένη σβέννυ- 40 

ται. τοῦ δὲ χρατεῖν τὴν ὑγράν τε χαὶ ψυχρὰν τότε τῆς τοιαύτης ἀναϑυ- 
μιάσεως σημεῖον ὅ τε νιφετὸς χαὶ τὸ βόρεια χαὶ ψυχρὰ εἶναι τὰ ὑγρά" οὐ 

15 γὰρ ἂν ἣν τοιαῦτα μὴ ἐπιχρατούσης τῆς ψυχρότητος. 

Ρ. 811.9 Γίνεται μὲν οὖν τυφών, ὅταν ἐχνεφίας γινόμενος. 

Διὰ τούτων τὸν τυφῶνα τοῦ ἐχνεφίου χωρίζει πάλιν οὐ χατὰ τὴν τῆς 

χινήσεως διαφορὰν μόνην, ἀλλὰ μάλιστα χαὶ κατὰ τὴν τοῦ πνεύματος. τὸ 
jap συνεφελχόμενον πνεῦμα ἐν τῇ ἐχχρίσει ual αὐτὸ τὸ νέφος διὰ τὸ μὴ 

90 δύνασϑαι αὐτοῦ ἀπολυϑῆναι τυφών, ἀπολελυμένον ὃὲ χαὶ χαϑαρώτερον 

πνεῦμα ὁ ἐχνεφίας. ὅταν γὰρ ἐχνεφίας γινόμενος ἄνεμος «ἡ δύνηται ἀπο- 50 

λυϑῆναι τοῦ νέφους, ἔστιν ἢ τοιαύτη ἔχχρισις τυφών, ὅταν διὰ τὴν ἀντί- 

χρουσιν χύχλῳ φέρηται, χαὶ οὕτω συστρεφόμενον ἕλιχα ποιοῦν ἐπὶ γῆν 
φέρηται τῷ μὴ δυνηϑῆναι χαϑαρῶς ἀπαλλαγῆναι τοῦ νέφους συγχατάγουσα 

3 

25 χἀχεῖνο, ὥστε δοχεῖν νέφος εἶναι τὸ χινούμενον. χαϑὸ δὲ ἐπ᾽ εὐϑείας ἐχπνεῖ, 

ταύτῃ χαὶ χινεῖ τὰ ἐμπίπτοντα [χινεῖ] πάντα: τῷ δὲ χύχλῳ χινεῖσϑαι χαὶ 

τὰ χινούμενα ὑπ’ αὐτοῦ στρέφων χινεῖ. διὸ χαὶ πολλάχις στρέψας τινὰ 
τῶν ἐπὶ γῆς 7% ϑαλάσσης ἀναϊφέρει εἰς ὕψος, τῷ διέξοδον μὴ ἔχειν ἐπὶ 114: 

τὸ αὐτὸ πάλιν ἀναχάμπτων. διὸ ἐχ μὲν τῆς θαλάσσης πολλάχις μὲν ὕδωρ 
2 Le 30 ἀνασπᾷ, ἤδη δέ που χαὶ πλοιάριον ἐμετεώρισε περιλαβὼν τῇ δίνῃ" ex ὃ 

7 \ 
Cc 
Ψ 

X 
Ξ 
Ψ τῆς γῆς χαὶ λίϑους xat ἄλλα τινὰ μετεωρίζει, ἤδη δὲ χαὶ ζῷα: τὰ ὃ 

1 ἢ post πάϑος exh. I, iterat W 3. 4 τυφῶνος xat πρηστῆρος coll. BWa ὃ πυρώδη a 

6 ὧν om. BWa 7 ax αὐτοῦ 1 8 μηδέποτε W: μὴ a post μηδέπω 

II litt. erasae B 10 οὐδὲ] οὔτε BWa 12 πάγου a 14 τὸ] τῷ | 

15 ὑγρότητος a 16 ὁ τυφών B γενόμενος BW 18 zat om. BWa 

21 γενόμενος B δύναται I 22 ἔστιν] ἔστι δὲ BILW τυφών EX τοῦ νέφους 

corr. | 25 στρεφόμενον BWa 24 fort. συγχατάγουσαν 25 ὥστε om. W 
post ὥστε add. ὃ IB? 26 ταύτῃ] ταῦτα BW post prius χινεῖ add. zat a 

alterum xtvet delevi πάντα] ταῦτα IW: om. a τὰ δὲ a 27 στρέφον a 

στρέψαν a 28 τῆς γῆς BW τῆς ϑαλάσσης BWa σχεῖν BWa 29 ἀνα- 

κάμπτον ἃ 30 πλοῖον | περιλαβὸν a: μεταλαβών BW 
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ἀναφερόμενα br’ αὐτοῦ ὀλίγον μετεωρισϑέντα πο τ ρεται πάλιν, ξηρότερα 
στης 

Ise 

΄ 
en 
0) 

΄ 

OU. γενόμενα διὰ τὴν ξηρότητα τοῦ ἀνάγοντος αὐτὰ πνε 

Ρ. 371215 Ὅταν δὲ χατασπώμενον ἐχπυρωϑῇ. 

Ὅταν, φησί, τὸ προειρημένον πνεῦμα φερόμενον ὃν προείρηται τρόπον 

5 χατασπώμενον ἐχπυρωϑῇ, ὃ γίνεται ἐν τῇ χινήσει λεπτοτέρου τοῦ πνεύματος 

γενομένου χαὶ πεφϑέντος, ἀλλὰ uy, ὡς εἶπεν ἐπὶ τοῦ τυφῶνος, ἀπέπτου 

φερομένου, τότε πρηστὴρ χαλεῖται. χαὶ Gv ὃ οὕτως ὀνομάζεται, προσέ- 
ι 

ὕηχεν" ὅτι γὰρ τὸν πλησίον αὐτοῦ ἀέρα συνεμπίπρησιν ἐν τῇ πυρώσει, ὡς 10 

. χαὶ χρωματίζειν 

JT TALIA >? 5 ~ + = 

10 p. 3871417 “Edv δ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ νέφει πολὺ χαὶ λεπτὸν ἐχϑλιβῇ 
πνεῦμα, τοῦτο τίνεται χεραυνός. 

al ~ ~ νὴ 

Εἰπὼν περὶ τυφῶνος χαὶ πρηστῆρος νῦν λέγει περὶ χεραυνοῦ. φησὶ 
δὴ τὸν age τς 

% τῶν νεφῶν ἐχχρίνηται, γίνεσϑαι 62 φησι 
\ l4 σ > 5 cet ad / \ \ ~ 

TOV XEPALVOY, ὅταν ἐν AUTH τῷ νέφει TOAD χαὶ λεπτὸν ἐχϑλιβῇ πνεῦμα. 
΄ 

iu 

\ 9 ~ ~ 

ctor μὲν ex τῆς ἀναθυμιάσεως τῆς αὐτῆς, ἧς zal τὰ 
> 

ἐ 
4 σ 

προειρημένα. χαὶ TAUTYS OTAY 

on 
΄ \ A Ca) 

6 υὲν γὰρ τυφὼν χαὶ πρηστὴρ τ Γαν εἶχον τὴν ἔχχρισιν, ὁ δὲ χεραυνὸς 

οὐ τοιαύτην, ἀλλὰ λεπτοῦ πνεύματός εἰσιν ἐχχρίσεις. διαφέροι δ᾽ ἂν Fae a 
΄ v \ 

ἢ ἔχχρισις τῆς τὰς βροντάς te χαὶ ἀστραπὰς ποιούσης, ὅτι ἐχείνη μὲν χατὰ 

μιχρὰ χαὶ σποράδην χαὶ Ex διαλειμμάτων ἐγίνετο, ἢ δὲ τῶν χεραυνῶν ὃια- 
5 ~ ΄ \ Ἃ > γεν. ᾿ \ ond = a Ree X > Ἁ Ἢ Weal ΄ 

20 φέροι μὲν ἄν ἐχείνης xual τῇ λεπτότητι, οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τῷ πλήϑει. ἢ 
\ > ~ ~ Vv re = ee ΄ ΄ \ \ : ΄ VG 

γὰρ EX THY νεφῶν εἐχχρίσις TOV TOLOUTOD πνεύματος χαὶ μετὰ βίας ἐχὕλιψις, 

ἣ γίνεται διὰ τὴν πύχνωσιν ἐχείνων χαὶ ψυχρότητα, χεραυνὸς γίνεται, ὃς 

ἐὰν pat λίαν ἢ λεπτὸν τὸ πνεῦμα, οὐδὲ ἐπιχαίει ταῦτα οἷς προσπίπτει, χαὶ 

ἔστιν οὗτος ὃ χεραυνός, ὃν ot ποιηταὶ ἀργῆτα χαλοῦσιν, ἐὰν δὲ ἧττον 40 
\ \ 7 ~ 3 4 ΄ ~ \ 

25 λεπτὸν ἡ TO πνεῦμα TO ἐχχρινόμενον χαὶ φερόμενον, ἐπιχαῖον φέρεται, χαὶ 
i 

\ ~ (J \ , ~ ‘ ‘ 

τὸν τοιοῦτον οἱ ποιηταὶ EDO: eee χαλοῦσιν. ὁ μὲν γὰρ ἀργὴς 

χαλούμενος διὰ τὴν λεπτότητα ταχέως φερόμενος, φϑάνει διιὼν διὰ τούτων, 
\ ois ἂν ἐμπέσῃ. πρὸ τοῦ ἐπιχαῦσαι αὐτὸ χαὶ μελᾶναι, πρὸς τὴν ταχεῖαν 

ῸΦ “3 ὦ 5 ~ σ Νὴ ~ ’ ~ ΄ σ ἊΝ ~ ΄ 

GLECNOOY αὑτῷ Awa μὲν TOV ταχοὺς τὴς χινησεως. αυὰ GS τὴς SSI flea 

Be 30 συντελούσης ὁ GE ψολόεις χαλούμενος Bow 
3: \ ΄ \ \ > 3 εἶναι λεπτὸς χρώννυσι μὲν τὰ οἷς sumed 

αδύ τὸ φερόμενος τῷ μὴ ὁμοίως 
- 

Ξ aCer, οὐ μὴν χαίΐξι. φϑάνει γὰρ 45 
a ἊΝ \ ~ ~ \ \ SEF 7 A \ Y 

διελθὼν πρὸ τοῦ χαῦσαι. διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν λέγει χαὶ τὰ μὲν 

στερεά TE “OL πυχνὰ χαὶ ἀντίτυπα χαίεσϑαι ὑπὸ τοῦ χεραυνοῦ ἐμπεσόντος 
\ 

ῷ εἰς αὐτά, τὰ ὃὲ μὴ ἀντίτυπα analy μένειν. ἤδη γοῦν ἀσπίδος τὸ μὲν 

2 γινόμενα BWa 6 ἀλλὰ ex ἀλλ᾽ οὐ corr. vel vice versa B vy] vay B 

7 δι᾿ ὃ οὕτως] διὰ τοῦτο I 8 συνεχπίμπρησι BWa ἐν om. BWa 12 λέγει 

νῦν BWa 14 χαὶ ταύτης] χατ᾽ αὐτῆς BW: om. ἃ 15 ἐν] μὲν BW 

exvhipy ex ἐχληφϑη corr. BW 16 ταχυτέραν W elye a 17 ἐστὶν 

ἔχχρισις ἃ 19 6 6 B 19. 20 διαφέρει B 23 7] et I 24 οἱ ποιηταὶ 

om. 1 25 ἐχχρινόμενόν te χαὶ BWa zat ante tov om. BIW 27 αὐτῶν B 

dl post χαίει fort. addendum ἀεί do τε OM. a καίεσθαι --- ἀντίτυπα (34) om. 1 

ἐμπεσόντα ἃ 94 γοῦν] οὖν ἃ 
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X Ἃ 

γάλχωμα διὰ τὴν ἀντιτυπίαν ἐχωνεύϑη, τὸ δὲ ξύλον ἀπαὺϑὲς ἔμεινε τῷ 

\ 5 > τὴ > > 
υὲν αὐτὰ ἐποίησεν ἀναλῶσαν τὴν χροχύδα, αὐτὰ ὦ 

Dua τὸν χεραυνόν, ἀλλ᾽ οὐχ, ὡς 

Pp elk > fog ? > ~ X ~ a \ ΄ δὲ - 

ταχέως διεξελθεῖν δι᾿ αὐτοῦ τὸ πνεῦμα. χαὶ ἱματίοις ἐμπεσὸν τ: 

65 οὐχ ἔχαυσεν" ὑφ᾽ ὧν 50 

χαὶ αὐτῶν μαρτυρεῖσϑαί φησι τὸ εἶναι πνεῦ 
τι ὃ 

5 οἴηνταί τινες, στερεὰ χαὶ λίθους. ὅτι δὲ πνεῦμα πεσυθο eo ἐστὶν 6 

χεραυνός, εἶναί φησ: χαὶ ἐχ τῶν ὁρωμένων συλλογίζεσθαι χαὶ ἱστορεῖ ὡς 

ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν ᾿Εφέσῳ ἐμπρησϑέντος᾽ καιομένου γὰρ αὐτοῦ 

χατὰ πολλὰ ἀποσπᾶσϑαί τινας φλόγας χαὶ xa αὑτὰς συνεχεῖς φέρεσϑαι. 

γὰρ χαπνὸς χαιόμενός ἐστιν ἢ φλόξ, πνεῦμα δὲ ὃ χαπνός, ὥστε πνεῦμα 

ἀεὶ δέ φησιν οἴεσϑαι 1145 , 

10 χαιόμενον ἣ φλόξ. τοιοῦτον δή τι χαὶ ὃ χεραυνοός. 
~ 

δεῖν χαὶ συναχολουϑεῖν τοῖς χεραυνοῖς πνεῦμα χαὶ προϊέναι, ἀπύρωτον 

δηλονότι, ἐπεὶ χαὶ ὁ χεραυνὸς αὐτὸς πνεῦμα. διὰ τοῦτο γὰρ unde ὁρᾶσϑαι 

τὸ πνεῦμα τοῦτό φησι, τῷ ἀχρωμάτιστον εἶναι. σημεῖον δὲ τοῦ πνεῦμα 

προηγεῖσϑαι τῶν χεραυνῶν παρέσχε τὸ ταῦτα, οἷς ἂν ἐμπίπτειν μέλλῃ; 

15 χινεῖσϑαι πρὸ τῆς πληγῆς. λέγει δὲ χαὶ τὰς βροντὰς οὐ τῷ ψόφῳ διιστᾶν 

ἃ δοχεῖ διίστασϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ τῷ ἐχχρινόμενον τὸ πνεῦμα ex τῶν 

τὰ νέφη πληγῇ ἐμπῖπτον τῇ 

or 

γεφῶν τοῦτο xual ποιοῦν τὸν ψόφον τῇ πρὸς 

πληγῇ τὴν διάστασιν αὐτῶν ποιεῖν. λέγει 68 τὸ πνεῦμα τὸ ἐν ταῖς βρον- 

ταῖς τὰς διαστάσεις τιῶῶν τῇ πληγῇ ποιοῦν μηχέτι χαὶ ἐπικαίειν αὐτό" 

50 ἄλλο γὰρ τοῦτο τῶν χεραυνῶν. 

> 4 ᾿ 2 ΄ \ 2 

p. 371018 Περὶ δὲ ἅλω χαὶ ἴριδος, τί τε ἑχάτερον χαὶ διὰ τίν 

αἰτίαν γίνεται. 

Εἰπὼν ἐν τούτοις περὶ ἐχνεφίου τυφῶνός τε χαὶ πρηστῆρος χαὶ 

χεραυνῶν προτίϑεται εἰπεῖν περὶ ἅλω τε xat ἴριδος χαὶ παρηλίων τε χαὶ 2 

25 ῥάβδων, τί τέ ἐστιν ἕχαστον αὐτῶν, χαὶ τί τὸ αἴτιον τῆς γενέσεως αὐτῶν. 
ΞΔ LN ΄ led \ ΄ ἴς \ Day, 3 ESN 

τοῦ δὲ πάλιν dua περὶ τούτων λέγειν προτίϑεσϑαι τὴν αἰτίαν ἀπέδωχεν 

εἰπὼν χαὶ γὰρ ταῦτα γίνεται πάντα διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας ἀλλή- 

hots, ὥσπερ χαὶ ὧν πρὸ τούτων ἐμνημόνευσε: χαὶ γὰρ ἐχείνων πάντων 

μία ual ἢ αὐτὴ ἦν αἰτία te χαὶ ἀρχή, διὸ xal τὸν περὶ ἐχείνων ἐποιήσατο 

30 λόγον Gua ἐχείνων μὲν οὖν ἢ ἐχ τῶν νεφῶν ἔχχρισις τοῦ πνεύματος, 

τούτων ὃὲ ἢ ἀνάχλασις, ὡς ἐρεῖ τε καὶ δείξει. πρῶτον δὲ τά τε πάϑη 30 
: Saw, ΄ - a > ~ SE 

αὐτῶν χαὶ τὰ συμβαίνοντα ἑχάστῳ αὐτῶν φησι δεῖν λαβεῖν, ὅπως Ἢ γνώ- 

ριμον. τίνα δὲ πάϑη τε αὐτῶν χαὶ συμβαίνοντα αὐτοῖς, ἐπαει δι᾿ ὧν 

- 
ἘΣ 

ς 
Σ i 

1 ἐχαυνώϑη a 2 dv αὐτοῦ] διὰ τούτου ΒΊΝ ἃ τρίχινα B: τρίχος ἃ 
5 στερεὰ καὶ λίϑους] ἕτερά τινα χαὶ λήρους I, sed corr. in marg. ead. m. 6 φασὶ a 

6. 7 ὡς ἐπ᾽ ὡς ἔφη B!W: ὡς om. a 7. yap om. a 8 zat’ αὐτὰς BW 

9.10 πνεῦμα καιόμενον] πνεῖ καιόμενος a 11 δεῖ BWa ἐναχολουϑεῖν | 12 δῆλον ἃ 

post αὐτὸς add. τι BW 13 τοῦτο τὸ πνεῦμα coll. Wa 14 tov χεραυνὸν B! 

παρέσχετο BWa τὸ] tH I μέλλοι | 16 τῷ] τὸ a: om. 1 TO OM. a 

17 tov Ψόφον om. W: supr. v. B? 19 αὐτά a 26 ovvandiwxev B 28 χαὶ 

ὧν — ἐμνημόνευσε om. BWa nal yap om. a 29 τὸν] τῶν [ 30 post 

πνεύματος add. αἰτία a 91 ἡ om. BWa 32 δεῖ B 32. 33 γνώριμα BWa 

3d ἐπάγει] εἶπε δῆλον BWa 
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> »-" ΄ - ἘΣ σ΄ ΄ , , 

ἐφεξῆς λέγει. τῆς μὲν οὖν ἅλω ὅλον τὸν χύχλον πολλάχις φαίνεσθαί 
"» ) > + ΄ > ~ ~ y ° ΄ 

φησιν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀεὶ τμῆμα χύχλου, ὡς ἐρεῖ περὶ τῆς ἴριδος. ἔτι γίνεσϑαι 
‘ 

, oO vw ΄ ‘ 5 ~ » 

συμβαίνει τὴν ἅλω περί τε ἥλιον χαὶ σελήνην χαὶ τὰ λαμπρὰ τῶν ἄστρων, 
Vv Cc ἢ tn \ ‘ ΄ 

ἔτι ὁμοίως χαὶ νυχτὸς χαὶ ἡμέρας: γίνεσϑαι 2 αὐτὴν χαὶ μεσημβρίας 
v RIN: PN oO ΄ Ὁ " 

οὔσης χαὶ δείλης, ἕωϑεν δὲ ἐλαττονάχις χαὶ περὶ δύσιν. ἔοικε δὲ οὐ τὴν 80 
or 

a7 a ty , τὶ x Ἁ ‘ Ἀ ~ 

δύσιν δείλην εἰρηχέναι, ἀλλὰ τὴν peta τὴν μεσημβρίαν ὥραν τὴν πρὸ τῆς 

δύσεως, ἤδη χαταφερομένου τοῦ ἡλίου. εἰπὼν δὲ τῆς ἅλω χύκλον φαύνε- 

σϑαι πολλάχις, τῆς ἴριδος οὐδέποτε λέγει χύχλον γίνεσϑαι, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

μεῖζον ἡμιχυχλίου τιῆμα: ἔτι δύνοντος μὲν ual ἀνατέλλοντος τοῦ ae 

10 ἐλαχίστου μὲν χύχλου, μεγίστη δὲ αὐτοῦ ἢ abis, τουτέστιν ἢ περιφέρεια 

φαίνεται. εἰ δὲ μηδέποτε μείζων ἡμιχυχλίου φαίνεται, δύνοντος δὲ χαὶ 

ἀνατέλλοντος μέγισται αἱ φαινόμεναι abides, ἀλλὰ ἐλαχίστων χύχλων, Ξἴη 40 

ἂν λέγων ἀνατέλλοντος χαὶ δύνοντος ἡλίου μόνον ἡμιχύχλια φαίνεσϑαι τῆς 

ἴριδος, καὶ ταῦτα ἐλαχίστων κύχλων: ὡς εἶναι τὰ φαινόμενα τῆς ἴριδος 

15 ἡμιχύχλια ἐλαττόνων χύχλων τμήματα, ὅσα ὃὲ ἐλάττω ἡμιχυχλίων φαίνε- 

ται αὐτῆς τμήματα, ταῦτα μειζόνων χύχλων. αἰρομένου ὃέ, ἀντὶ τοῦ 

εἰς ὕψος δὲ προϊόντος ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς, ἐλάττονα μὲν ἡμιχυχλίου τὴν 
, 

ἁψῖδα φαίνεσϑαι, υείζονος δὲ tuyua χύχλου. ἔτι χαὶ ἄλλο περὶ τῆς ἴριδος 
“γἢ ἼΩΝ | i j 

ἱστορεῖ. τὸ al μὲν thy ἰσημξοίαν τὴν "απο σον ἐν ταῖς βραχείαις 45 

Μ΄“ , Zz 
~ > 

20 ἡμέραις, τουτέστι τοῦ τ πάσης ὥρας τῆς ἡμέρας ἶριν συνίστασϑαι 
as τ > ay \ v OW fe ~ 

ae ἐν δὲ τῷ ϑέρει μὴ συνίστασϑαι περὶ μεσημβρίαν. ect ὃξ ἱστορεὶ 
‘ 

-ν ο dua ἰρίδων πλείους μὴ συνίστασϑαι. tp τ δὲ éxatépay αὐτῶν 

αίνεσϑαι, τουτέστι τρία ἔχουσαν χρώματα ἑχατέραν χαὶ ταὐτά, αἀμυὸρό- 
ΞΘ 2 

τερα δὲ ἐν τῇ ἐχτὸς περιχειμένῃ φαίνεσϑαι αὐτὰ χαὶ ἀνάπαλιν χείμενα 

95 χατὰ τὴν Maw? τοῦτο yop ἐστι τὸ ἐξ ἐναντίας. χαὶ λέγει, πῶς ἀνάπαλιν" 

τῆς γὰρ ἐντὸς τὴν πρώτην περιφέρειαν καὶ μεγίστην φοινιχίαν ἐχούσηξ, 50 

thy ἐχτὸς thy ἐντὸς χαὶ ἐλαχίστην περιφέρειαν χαὶ ἐγγὺς χειμέ ἕνην τῆς 

ἐχτὸς perigee as τῆς ἐντὸς τ ἔχειν καὶ αὐτὴν φοινικίαν. εἶναι δέ 

ae τὰ τρία χρώματα ταῦτα τῆς ἴριδος, ἃ σχεδὸν μόνα ποιεῖν οἱ γραφεῖς 

30 αὐτοὶ οὐ δύνανται: ποιοῦσι γάρ τινα χρώματα χαὶ αὐτοὶ ex υίξεως ἄλλων 

χαὶ χράσεως χρωμάτων, τὰ δὲ τῆς ἴριδος οὐχ οἷοί τέ εἰσι δι’ ὧν ποιοῦσιν 

αὐτοὶ μιμεῖσϑαι. τίνα δέ ἐστι τὰ τῆς ἴριδος τρία χρώματα, ἐδήλωσεν Ilr 

εἰπὼν τὸ δὲ φοινιχοῦν χαὶ πράσινον χαὶ ἁλουργὸν οὐ τίνεται 

τ χεραννυμένων:" 7 adta ἔχει τὰ χρώματα. ἐπεὶ δὲ χαὶ τὸ 

1 οὖν] γὰρ BW τὸν om. B πολλάκις post ἅλω exh. BWa 3 ἡλίου 

χαὶ σελήνης 1 5 δήλης ἃ 10 ἡ utrumque om. BW avis libri 

11 post φαίνεται add. ἡ ἴρις BW, sed rursus exp. B μεῖζον B 12 at om. B 

12.13 ety ἂν λέγων ex corr. I 15 post χύχλων add. ὄντα I 18 δὲ 

om. B 19 τὴν μετοπωρινὴν ἰσημερίαν BW μετοπωρινὴν ex corr. I 

20 ἡμέραις] ἰσημερίαις W 20.21 πᾶσαν ὥραν γίνεσϑαι καὶ συνίστασθαι τῆς ἡμέρας 

ἴριν δύνασϑαι ἃ 21 δὲ post ἔτι om. BWa 22 τρίχρωμον] τρίχρω ΒΞ γα:- τριχῶς B! 

23 ταῦτα 1W 24 δὲ om. I 27 τὴν ante ἐχτὸς scripsi: ἡ [B’a: om. BIW 

28 post φοινικίαν add. χαὶ tas ἄλλας ἀναλόγως ἃ 29 ἃ] ἅπερ a 30 αὐτοὶ 

ante οὐ] αὐτοῖς BW: om. ἃ 34 χεραννυμένων] χεραννύμενον Arist. vulg. 
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΄ ε , 5 ἜΜΕΝ Ὁ - ΄ . Pay 

ξανϑὸν πολλάχις ὑποφαίνεται ἐν τῇ lords χρῶμα, προσέϑηχε τὸ δὲ μεταξὺ 
- - ~ ΄ , ΄ = 

τοῦ φοινιχοῦ xat TOD Beye πολλάχις φαίνεται Eavdov, ἧς 
΄ τς ΄ ἈΦ ἘΣ ἔν ὦ 

φαντασίας, ὅταν περὶ τῆς ἔριδος Set προηγουμένως, ἐρεῖ τὴν αἰτίαν. 

Λέγει δὲ ἐφεξῆς χαὶ τὰ τῶν παρηλίων τε χαὶ τὰ τῶν ῥάβδων πάϑη 1 
\ \ f 5 l4 Si 4 , \ \ (aud a 

5 χαὶ τὰ συμβεβηχότα αὐτοῖς. λέγει δὲ τούς te παρηλίους καὶ τὰς ῥάβδους 

γίνεσϑαι μὲν ἀεὶ περὶ τὸν ἥλιον: διὸ νύχτωρ μὴ γίνεσϑαι" γίνεσϑαι ὃὲ λέγει 

αὐτὰ χαὶ ἐχ πλαγίας ἀεὶ τοῦ ἡλίου. τί δ᾽ ἐστὶ τὸ ἐχ πλαγίας, ἐδήλωσεν" 

οὔτε γὰρ ἄνωϑεν χαὶ ὑπὲρ τὸν ἥλιον γίνονται οὔτε χάτωϑεν καὶ ὑπ᾽ αὐτόν, 
rod coo v ae FES , , 939) Diz is ον eyes | 4 

ὥσπερ af ἅλως, οὔτε ἐξ ἐναντίας, τουτέστιν οὐδ΄ ἐπὶ ταῦτα Ep ἃ φέρε- 

10 ta ἢ ἀφ᾽ ὧν φέρεται, τουτέστιν οὔτε πρὸς τῇ ἀνατολῇ οὔτε πρὸς τῇ 

δύσει. ἀλλὰ ἣ ἐχ τῶν νοτίων ἢ ἐκ τῶν βορείων αὐτοῦ γινόμενα μερῶν" 30 
- - » l4 ~ ἵν ei Vv 7 

ταῦτα γὰρ αὐτοῦ ἐχ πλαγίου παρέπεσϑαι αὐτῷ, ἕως ἂν ἢ. ἔτι φησὶ γίνε- 

τὴν πολ τ τοῦ o- σϑαι τὰ προειρημένα ἢ ἀνιόντος zat προϊόντος ἐπ 

ἡλίου ἢ πάλιν χαταφερομένου ἐπὶ δυσμάς, τὰ δὲ πλεῖστα το: δυσμαῖς 

15 ὄντος, ὡς χατὰ τὴν μεσημβρίαν χαὶ βεσουρανοῦντος Un γινομένων αὐτῶν, 

ἢ εἴ ποτε, σπανίως, ὡς ἱστορεῖ ἐν Βοσπόρῳ ποτὲ γενέσϑαι δύο γὰρ παρ- 

ἡλίους συνανασχόντας τῷ ἡλίῳ διαμεῖναι ἕως δυσμῶν. οὐχ ἐπεὶ δὲ ὁ 

ἥλιος πανταχοῦ χαὶ οὐχ ἐν Βοσπόρῳ μόνῳ ἦν, διὰ τοῦτο ἔδει χαὶ τὰ 90 

προειρημένα ἁπανταχοῦ: ταῦτα γὰρ γίνεται χατὰ τὴν πρὸς αὐτὸν ἀνάχλασιν, 

20 Firs οὐχ ὁμοίως γίνεταί te χαὶ φαίνεται πανταχοῦ. δεῖ γὰρ ποιᾶς σχέ- 

σεως τῆς ὄψεως πρός τε τὸ ἔσοπτρον, ὃ 7 νέφος ἐστὶν ἤ τι ἄλλο, χαὶ 
πρὸς τὸν ἥλιον, ἵνα ἢ ἀνάχλασις γίνηται, ἥτις σχέσις οὐ πᾶσιν οὐδὲ παντα- 

χοῦ δμοία. πάντων δὲ τούτων τὸ αἴτιον ταὐτὸν εἶναι λέγει" πάντα γὰρ 

ἀνάχλασις. % δὲ διαφορὰ αὐτοῖς xatd τε τοὺς τρόπους τῆς ἀναχλάσεως 

25 χαὶ χατὰ τὰ ἀφ᾽ ὧν γίνεται. ἱστορεῖ δὲ περὶ τῆς ἴριδος ὅτι ἀπὸ μὲν 30 

ἡλίου Ἰνώριμον τὸ γίνεσθαι αὐτήν, νύχτωρ δὲ χαὶ ἀπὸ σελήνης γίνεται Ἴλιο ἵγώριμο γινε ! Ys WP OF xX α εληνὴς γινετ 
i ον ΄ ων ‘ ΄ ’, qa hf} τ , ~ 

ugv, λανϑάνει δὲ διὰ τὸ σπανιάχις γίνεσϑαι: δεῖ γὰρ πλείω συμπεσεῖν, ἵνα 

γένηται νύκτωρ ἶρις, χαὶ ταῦτα πάντα ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ uyvoss ἐν γὰρ τῇ 

πανσελήνῳ μόνῃ, χαὶ τότε ἣ ἀνατελλούσης ἣ δυνούσης οἷόν τε γίνεσϑαι 
΄ Vv Ὁ , ΄ ~ ~ 

30 μόνον: ἔτι δὲ ἀμαυρότερα τὰ χρώματα γίνεται τῆς νυχτός. διὰ δὴ ταῦτα 
΄ i ~ 53>) a » i“ C ~ Ὧν ᾽, i“ c «ῳ 

οἱ ἀρχαῖοι οὐδ᾽ ὅλως wovto γίνεσϑαι. τοῦ GE σπανίως γίνεσϑαι σημεῖον 

παρέϑετο τὸ ἐν πεντήχοντα ἔτεσι δὶς ἐντετυχηχέναι γεγονυίᾳ. 35 

1 ξανϑὸν] μεταξὺ a ἐν τῇ ἴριδι --- φαίνεται (2) om. ἃ 2 post Eavdov add. 

χαὶ τοῦτο φησίν a 4 δὲ et τε om. ἃ alterum τὰ τῶν om. BWa 

7 χαὶ om. Wa ἀεὶ τοῦ ἡλίου om. BWa τί-- πλαγίας om. BW: τοῦ ἡ τί δ᾽ 

ἐστὶ τὸ ἐχ πλαγίας marg. B? 9 τουτέστιν om. ἃ ταῦτα ex ταύτης corr. B! 

11 γινόμεναι B 12 παρέπεται ἃ 13 εἰρημένα a τ τως δυσμὰς BW 

10. 11 παρηλίου ἃ 17 οὐχ ἐπεὶ δὲ] δὲ om. W: οὐ γὰρ ἐπ 19 γὰρ ταῦτα 

Wa 20 Get] te B: om. Wa post yap add. ἐστι ἃ 20. 21 ποῖά τις 

σχέσις ἃ 21 τε om. a 22 γένηται ἃ 25 ἀφ᾽ ὧν] ἐφ᾽ ὦ BIW 
) 27 havddver om. BW διὰ δὲ coll, BW 29 7 post τότε om. BWa 

———E——E ἊΝ 
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Ω 

p. 9124 29 "Ort υὲν οὖν ἢ ὄψις ἀναχλᾶται, χαὶ Gt: ὥσπερ ἀπὸ 
‘ 

ῳ 

> > aye, 

ὕδατος, οὕτω χαὶ an ἀέρος. 

b) i hae X PN ae as >.) vay ¢ ἐχ- ΤΟΣ, ee δι, (i 
Οὐχ ἀρέσχεται μὲν τῇ δόξῃ τῇ Gt ἀχτίνων 2 χχύσεως ορᾶν ἡμᾶς 

> > 
λεγούσῃ, xada φασιν ot ἀπὸ τῶν Be ae wy, ἡ δόξῃ ἀχόλουϑός ἐστι xat 

ἀναχλάσεως τῶν αὐτῶν τούτων ἀχτίνων δρᾶν ἡμᾶς πάντα τὰ Ov qo 

G OG ἐμφάσεως ὁρώμενα λέγουσα" οὔτε γὰρ ἀπὸ τῆς ὄψεως ἀχτῖνάς τινας ἐχχε- 
ομένας χαὶ προσπιπτούσας τῷ ὁρατῷ τοῦ ὁρᾶν αἰτίας ἡμῖν οἷόν τε γίνε- 
σϑαι οὔτε τὰς αὐτὰς ταύτας ἀναχλωμένας ἀπὸ τῶν χατόπτρων χαὶ πάντων 50 

τῶν διὰ τοιούτων ὁρωμένων ἐπὶ τὸ ὁρώμενον τὴν αἰτίαν πάλιν ἡμῖν 

10 παρέχειν τοῦ ταῦτα ὁρᾶν, τῆς τῶν ἀχτίνων ἀναχλάσεως πρὸς ἴσας γινομέ- 

νης γωνίας. ὅτι γὰρ ἀδύνατα ταῦτα, ἐδείχϑη ἐν τοῖς Περὶ τοῦ πῶς 

δρῶμεν, ὧν zat αὐτὸς ἐν τοῖς [lent ψυχῆς ρος δοχεῖ γὰρ αὐτῷ 

τὰ μὲν ἐπ᾽ εὐϑείας ὁρώμενα ὁρᾶσϑαι οὐ δι᾿ ἀχτίνων, ἀλλὰ τῷ τὸ μεταξὺ 
Ε ΕἾΝ 

τοῦ τε ὁρωμένου χαὶ τῆς ὄψεως διαφανὲς ὑπὸ τοῦ ὁρώμενου χρώματος 

15 πάσχειν χαὶ μεταδιδόναι τού τοῦ τοῦ πάϑους τῇ ὄψει, οὔσῃ χαὶ αὐτῇ 11» 

ὃὲ χατὰ ἀνάχλασιν ὁρᾶ- 

pat 

διαφανεῖ: τοῦτο γὰρ εἶναι τὶ εἶναι διαφανεῖ: τ 
iY Ἷ 

σϑαι δοχοῦντα ὁρᾶσϑαι τῷ πρῶτον ἐν τοῖς ἐνόπτροις τε χαὶ ἐνοπτριχοῖς 

φασιν γινομένην διὰ τοῦ μετ Ὁ διαφανοῦς εἶτα 
4 

< 
πᾶσι τὴν τοῦ δρωμένου 

\ διὰ τοῦ διαφανοῦς πάλιν τοῦ μεταξὺ ἀπὸ τούτου πάλιν ἥχειν ἐπὶ τὴν ὄψιν ὃ 

20 τοῦ τε ἐνόπτρου χαὶ τῆς ὄψεως. ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ὅσον ἐπὶ τῷ λόγῳ δια- 

φέρει ἡ τὴν ὄψιν λέγειν ἀπὸ τοῦ χατόπτρου ἀναχλωμένην πρὸς ἴσας γωνίας, 5 

ὅταν ὑπὸ τὴν τοιαύτην ἀνάχλασιν τύχῃ τὸ δρατὸν ὄν, προσπίπτουσαν αὐτῷ 

ὁρᾶν αὐτό, ἣ αὐτὸ τὸ ὁρατὸν διὰ τὴν ποιὰν σχέσιν πρὸς τὸ χάτοπτρον διὰ 
τοῦ μεταξὺ διαφανοῦς πάσχοντος ἐμφαινόμενον ἐν ἐχείνῳ, ὄντι τοιούτῳ 

[διαφανεῖ], ὡς μὴ μόνον πάσχειν ὑπὸ τοῦ χρώματος δύνασϑαι οὕτως, ὡς 

διαδιδόναι τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ ποιότητα ἄλλῳ διαφανεῖ, ἀλλὰ χαὶ φυλάσσειν 

δυναμένῳ τὴν ἔμφασιν διὰ λειότητά τε χαὶ στιλπνότητα, ὡς ἀπ᾽ αὐτοῦ 
πάλιν τὸ μεταξὺ αὐτοῦ τε χαὶ τῆς ὄψεως διαφανὲς πάσχειν ὡς ἀπὸ 10 

χεχρωσμένου, τῇ δόξῃ τῇ τῶν ἀχτίνων χκαϑωμιλημένῃ te οὔσῃ χαὶ τοῖς 

τῷ σι 

30 τύπον oe a προσχρῆται. διὸ μέλλων λέγειν περί te παρη- 

λίων χαὶ ον ἔτι δὲ ἅλω τε χαὶ ἴριδος, ἃ πάντα δι’ ἐμφάσεώς τε χαὶ 

χατοπτριχῶς ὁρᾶται, πρῶτον περὶ ἀναχλάσεως σπῖξς ὅτι π᾿ τ 7 

ὄψις ἀναχλᾶται, ὥσπερ ay ὕδατος, οὕτως χαὶ ἀπὸ ἀέρος χαὶ 

πάντων τῶν ἐχόντων λείαν τὴν ἐπιφάνειαν, ἐχ τῶν ὀπτιχῶν δεῖ 
\ \ ~ 

35 λαμβάνειν: ἐν ἐχείνοις yap ὃ περὶ ἀναχλάσεως ὑπὸ τῶν μαϑηματιχῶν 15 

1 zai ὅτι--- οὕτω (2)] ὥσπερ χαὶ ἀπὸ ὕδατος οὕτω BWa Arist. 9 ἡμῖν πάλιν ἃ 

11 ἀδύνατον Β 12 ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς] immo [epi αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητῶν ὁ. 2 
16 τοῦτο --- διαφανεῖ om. BWa 17 tw] τὸ | 18 γίνεσϑα: BWa 24 ἐν 

supr. v. add. I 25 διαφανεῖ delevi 27 te om. | 28 τῆς ὄψεως διαφανὲς 

scripsi: τοῦ διαφανοῦς libri 20 χεχρισμένου ἃ 91 ἅπαντα W 32 post 

πρῶτον add. yap B λέγειν 1 35 6 om. BWa περὶ] ἀπὸ (ex ὑπὸ, ut vid.) B 
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/ r eyeeaal , \ Ὁ atta z ‘ Ne ‘ ~ age 

λέγεται λόγος, ἀπὸ τίνων te χαὶ πῶς γίνεται, χαὶ πρὸς τὰ πῶς ἔχοντα 

ϑέσεως. ἀλλὰ καὶ ὅτι τῶν ἐνόπτρων ὅσα πρὸς τὴν αἴσϑησίν ἐστιν ἀδιαί- 
5 ~ ~ ΄ ’ὔ ‘ , , ΠῚ , Ν 

ρετα, ἐν τούτοις τῶν dv αὐτῶν ὁρωμένων τὰ χρώματα μόνον, οὔχετι δὲ 
/ 

μι 
\ ΄ ~ ~ ~ \ v 5 nae > , 

χαὶ τὰ σχήματα ἐμφαίνεται, τῷ πᾶν σχῆμα πρὸς αἴσϑησιν εἶναι διαιρετὸν 
ἘΔ ἂς 5 \ ~ μ᾿ b) Υγ 

ὃ τε χαὶ διαληπτὸν εἰς Ἢ τὰ δὲ τοιαῦτα ἔνοπτρα ἀδιαίρετα πρὸς αἴσϑη- 

σιν: ἐπεὶ οὖν ἐμφαίνεσϑαί τι χαὶ ἐν τούτῳ ἀνάγχη, ὄντι γε χατόπτρῳ, 

ἀδύνατον δὲ τὸ σχῆμα ἐμφαίνεσθαι διὰ μιχρότητα, λείπεται τὸ χρῶμα 50 
~ ca 

μόνον: ταῦτα γὰρ τὰ ἐμφαινόμενα τῶν ὁρωμένων ἐν τοῖς χατόπτροις. εἰπὼν 

δ᾽ ἐν τοῖς μιχροῖς χατόπτροις τὸ χρῶμα μόνον ἐμφαίνεσθαι τῶν ὁρωμένων, 

10 ἐφεξῆς περὶ τοῦ ἐμφαινομένου ἐν τοῖς χατόπτροις λέγει χρώματος, ποταπὸν 

ἐμφαίνεται" λέγει δὴ ποτὲ μὲν ἀπὸ τῶν λαμπρῶν λαμπρὸν φαίνεσϑαι, ὁτὲ 

Bs λαμπροῦ ὄντος τοῦ ὁρωμένου οὐ τοιοῦτον αὐτὸ δείχνυσι τὸ χάτοπτρον, 

ἀλλ᾽ 7 διὰ τὸ μίγνυσϑαι τῷ τοῦ ἐνόπτρου χρώματι τὸ ἀπὸ τοῦ δρωμένου "Ὁ 

οὐχ ὄντι λαμπρῷ αὐτὸ ὃν λαμπρόν, ἣ χαὶ διὰ τὴν τῆς ὁρώσης ὄψεως 

15 ἀσϑένειαν ἀλλοίου χρώματος φαντασία δι᾿ αὐτοῦ τίνεται. οἰχεῖον δέ φησιν 

εἶναι τὸν περὶ τούτων λόγον τῷ περὶ ἰθὺ: cms χαὶ ἐν ἐχεξίνοις δεδεῖχϑαι. 

λέγει δὲ περὶ τούτων ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ [Περὶ αἰσϑήσεώς te χαὶ atody- 
δειγμένοις τε χαὶ τῶν εἰρῆσϑαι On αὐτοῦ" διὸ δεῖν φησι τοῖς μὲν ὡς Ged 

χειμένοις χρῆσϑαι, τοῖς περὶ τῶν ἀναχλάσεων, τοῖς περὶ τῶν χατόπτρων, 
>) 

20 τοῖς περὶ THY χρωμάτων, τὰ δὲ λέγειν: ταῦτα ὃ 
\ 

ἐστὶ περὶ ὧν προέϑετο. 80 

Καὶ πρῶτόν γε περὶ τῆς ἅλω ποιεῖται λόγον χαὶ ζητεῖ περί te τοῦ 4 
σχήματος αὐτῆς διότι χύχλος, χαὶ διὰ τί περὶ αὐτὸν τὸν ἥλιον ἢ τὴν 
σελήνην ἤ τι ἄλλο τῶν ἄστρων περὶ ὃ ὁρᾶται γίνεται, ἀλλ᾽ οὐχὶ χαταν- 

τιχρὺ φέρε εἰπεῖν 7 8x πλαγίων. φαίνεσϑαι δή φησι τὴν ἀνάχλασιν τῆς 
25 ὄψεως ἐν τούτοις ἀπὸ τῆς συνισταμένης ἀτμίδος εἰς νέφος μετὰ τὸ ἀνε- 

νεχϑῆναι, ἂν % σύστασις αὐτῆς ὁμαλής te ual μιχρομερὴς συνισταμένη 
\ Pal έν, v Ἂ ὩΣ \ c ee Sd ~ τύχῃ. τοιαύτης γὰρ οὔσης αὐτῆς, ἂν ὑπερφερόμενον αὐτῆς ἄστρον τι τῶν 

4 ᾿" 

λαμπρῶν 7 ὁ ἥλιος ἣ ἢ σελήνη τύχῃ. τὸ μὲν χατὰ τὴν χάϑετον τοῦ 50 
΄ ΄ 5 ΄ ξ 

ὑπερφερομένου σώματος ἀνάγχη διαχρινόμενον μανότερόν τε χαὶ λεπτότερον 
, ~ - ~ 

30 γίνεσϑαι, μέχρι τινὸς τῆς τοιαύτης προϊούσης ἐν αὐτῇ χινήσεως, τὸ δ᾽ ἐν- 

τεῦϑεν οὐδὲν τοιοῦτον πάσχει, μένει δὲ οἷόνπερ gott. ἐξ ἴσου δὲ πάντῃ 
\ ‘ 7C ~ ν᾿ ~ 

περὶ τὴν xavetov τοῦ τοιούτου συμβαίνοντος διὰ τὴν ὁμαλότητα τοῦ νέφους, 

χύχλον ἀναγχαῖον γίνεσϑαι τὸ πέρας τῆς ἐπιειχῶς διαχεχριμένης ἀτμίδος. 
705° Δ σὴ ἀπχάνρ “ “ ¢ \ 2 ON \ ἀφ᾽ οὗ τὸ ἐπέχεινα πάλιν μᾶλλον μὲν συνέστηχεν, ὁμαλὲς δ᾽ ὃν χαὶ 

2.3 post ἀδιαίρετα add. ὅτι Β θ γε] τε ἃ 10 post ποταπὸν add. παντοδαπὸν a 

11 ἐμφαίνεσθαι BWa λέγει δὴ ποτὲ] ὁτὲ a ἀπὸ om. a τῶν λαμπρῶν post 

φαίνεσθαι coll. 13 τὸ post χρώματι ex τῷ corr. Β 14 λαμπρῷ] λαμπρῆ a 

17 [epi neve zai αἰσϑητῶν] c. 2.3 19. 20 τοῖς περὶ τῶν χατόπτρων τοῖς περὶ 

om. et in marg. add. I 21 [Ipatov περὶ a τὸν λόγον BWa 28 περὶ 

ὃ ὁρᾶται om. Wa 24 δή] δέ ἃ 26 ὁμαλή Wa λεπτομερὴς BWa 

28 ὁ et ἡ om. BWa ἥλιον a 29 ἀνάγχη] κατ᾽ ἀνάγχην BW μανώ- 

τερον la 30 γίνεται BW 31 πάσχειν W μένοι | ἐξ ἴσου --- 

περὶ (32)] πάντη δὴ οὖν περὶ ἃ δὲ post ἴσου] δὴ W: corr. B πάντως 1 

3d γίνεσθαι] εἶναι ἃ: om. BW ἐπεικῶς B 34 πάλιν] πᾶν B μᾶλλον] 

ὁμαλὸν Wa μὲν] μένον ἃ 

— re 
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uixpomepes συνεχῆ χαὶ μιχρὰ χάτοπτρα χατὰ τὴν τοῦ χύχλου περιφέρειαν {τ 

ἴσχει, πρὸς ἃ χατὰ μὲν τοὺς τὴν τῆς ὄψεως ἀνάχλασιν αἰτιωμένους ἢ ὄψις 

προσπεσοῦσα ἀναχλασϑεῖσα πρὸς τὸ ἄστρον τὴν τῆς ἅλω φαντασίαν ποιεῖ, 

χατὰ δὲ τὸ ἀληϑὲς τὸ φῶς τὸ τοῦ ἄστρου προσπῖπτον τοῖς προειρημένοις 

5 χατόπτροις, ἔπειτα ἐπὶ τὴν ὄψιν τὴν ὁρῶσαν ἀναχλασϑέν τε χαὶ διαδοϑὲν ποιεῖ 
τὴν φαντασίαν τῆς ἅλω. ἐν γὰρ τοῖς εἰρημένοις κατόπτροις διὰ μιχρότητα, 5 

τοῦ πο πος ἔμφασις γίνεται μόνου. χαὶ ἣ μὲν ᾿Αριστοτέλους δόξα περὶ 

τῆς ἅλω ὡς ἐπὶ χεφαλαίων το ἐπηχολούϑησε ὃξ αὐτῷ χαὶ [Ποσειδώνιος, 

πάντων σχεδὸν τῶν ἄλλων οὐ χατὰ ἀνάχλασιν, ἀλλὰ χατὰ χλάσεις ὄψεων 

10 αἰτιωμένων, ὡς ἐπὶ τῶν Gt’ ὕδατος δρωμένων γίνεται: ὑποτίϑενται γὰρ 

σφαιροειδὲς χαὶ χοῖλον τὸ νέφος, ἔπειτα τὸ ὑπερχείμενον ἄστρον αὐτοῦ 

χατὰ χύχλον φασὶ διεσπασμένον ἐν αὐτῷ ὁδρᾶσϑαι. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν at τοιαῦ- 

ται δόξαι περὶ τῆς ἅλω ἐτρδεῖς, ἱἰχανῶς ὃ διδάσχαλος ἡμῶν Σωσιγένης 10 

ἐν τῷ ὀγδόῳ Περὶ ὄψεως ἔδειξεν. ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης εἰπὼν γίνεσϑαι τὴν 

15 ἀνάχλασιν ἀπὸ τῆς συνισταμένης ἀτμίδος εἰς νέφος, ἂν ὁμαλή τε χαὶ 

μιχρομερὴς συνισταμένη τύχῃ, χαὶ χρώμενος τῇ χατὰ ἀνάχλασιν τῆς ὄψεως 

ὁρᾶν λεγούσῃ τὰ τοιαῦτα δόξῃ, τὸ ἀπὸ τῆς τοιαύτης συστάσεως τὴν τῆς 

ἅλω φαντασίαν γίνεσϑαι συνιστὰς λέγει τὴν μὲν σύστασιν τοῦ νέφους, ἀφ᾽ 

οὗ ἢ ἅλως, σημεῖον ὕδατος εἶναι (δῆλον γὰρ ὅτι συνίσταται τὸ νέφος τὸ 10 

90 τοιοῦτον χαὶ πυχνοῦται χαταπλατυνόμενον μᾶλλον), THY OF μ τ αὐτοῦ 
227 , \ > ΄ ον ~ ~ ΝΞ ἘΣ τὸ 

εὐδίας (μαραίνεται yap δηλονότι ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ te χαὶ ξηροῦ τοῦ ἐν αὐτῇ 

ἐπιχρατουμένη), τὰς ὃὲ διασπάσεις πνεύματος" ἤδη γὰρ ἐχεῖ πνεῦμά ἐστιν, 

be’ οὗ τὸ νέφος χαὶ ἢ τοιαύτη σύστασις διασπᾶται. διὰ τοῦτο 0g φησι 
\ \ ΄ ΄, ν - ΄, a 5 C ΡΣ λα ὍΣΑ o \ 

χαὶ μελαίνας ὑπο τὸ χρῶμα ταύτας τὰς ἀναϑυμιάσεις χαὶ ἅλως τὰς 

συνισταμένας. ὡς εἰς ὕδωρ μεταβάλλοντος ἤδη τοῦ νέφους. τοῦ δὲ τὸν 
τῷ ον 

διασπασμὸν τῆς ἅλω ὑπὸ πνεύματος ἐχεῖ μὲν ὄντος ἤδη, μηδέπω δ᾽ ἡμῖν 20 

πορύν τος γίνεσϑαι σημεῖον παρέ πος τὸ τὸν ἄνεμον ἐντεῦϑεν γίνεσϑαι, ὅϑεν 

ἢ ἀρχὴ τῆς διασπάσεως τοῦ νέφους χαὶ 7 ἐπιχράτησις. 

Εἰπὼν δὲ πόϑεν χαὶ ἀπὸ τίνος ἢ ἀνάχλασις i χατὰ τὴν ἅλω, μετὰ 95 

80 ταῦτα τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τοῦ περὶ τὸ ἄστρον αὐτὸ φαίνε εσϑαι τὴν ἅλω. 

ἀλλὰ μὴ ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ. ἀναχλᾶται γάρ, φησίν, ὑπὸ τῆς ἀχλύος τῆς 

συνισταμένης, ὡς προείρηται, ἢ ὄψις περὶ τὸν He ἢ τὴν σελήνην ἡ 

δηλονότι τῶν ἄλλων τι ἄστρων, περὶ ἃ ἢ ἅλως χαὶ αὐτὰ es οὐ πρὸς 

τὸν 1:5 εἰπών, ἀλλὰ περὶ τὸν τος ὅτι ἀπὸ τοῦ ὑπ᾽ αὐτὸν ὄντος 

35 vege ἐπ᾿ αὐτὸν 7 ἀνάχλασις, χατὰ μὲν τὸ Lape χύχλου ὄντης τοῦ 

χαϑ᾽ ὃ τὸ κατὰ χάϑετον τοῦ ἄστρου μέρος τοῦ νέφους ὃν λεπτότερον 80 

τίνεται, χαϑὼς προείρηται, xa) ὃν χύχλον λεπτυνόμενον τὸ γέφος πέπαυται, 

ὕπ᾽ αὐτοῦ τοῦ νέφους ἔχοντος σύστασιν ὑδατώδη ὁμαλήν τε χαὶ μιχρομερῆ 

ὃ ἀναχλασϑέντος καὶ 1 7 μόνον B 8 ws om. 1 χεφαλαίω | 9 οὐ κατὰ] 

οὐχ ἃ χαταχλάσεις BWa 14 περὶ τῆς ὄψεως ἃ 15 ὁμαλὴς B* 20 χαὶ 

πλατυνόμενον W 21 δῆλον a τε OM. ἃ 22 ἐπιχρατουμένου B* 24 ἅλω 

B'Wa 25 μεταβαλόντος BW 26 μένοντος W 28 διαστάσεως BW ἡ post χαὶ 

om. ἃ 29 δὲ οἴῃ. ἃ 38 ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ I: ἀπὸ τοῦ BW: ἀφ᾽ οὗ ἃ νέφους 

ἔχοντος scripsi: ἔχοντος τοῦ νέφους [Wa: ἔχοντος (LIL litt. eras.) νέφους B 



144 ALEX ANDRI IN METEOROLOGICORUM Γ ὃ [Arist. p. 372229. 3734] 

1¢ ΄ “ ¢ SEN! ~ WV οἱ ΄ ΟΝ AY el \ ~ 

πανταχόϑεν ὁμοίως ἢ ἀπὸ tod ἄστρου ἀνάχλασις ἐπὶ thy ὄψιν διὰ τῆς 

ἐμφάσεως τῆς διὰ τῶν ἐν τῷ ὕδατι χατόπτρων γίνεται, χατὰ OF τὸν ἴδιον 
- > ΄ τ - ~ ~ , ΄ ~ 

τῶν ἀναχλάσεων λόγον, ᾧ νῦν χρῆται, τῷ πανταχόϑεν ὁμοίως τῆς dva- 

χλάσεως ἐπὶ τὸ ἄστρον γινομένης ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου νέφους αὐτῷ, 

5 ἀνάγκην εἶναι ἣ χύχλον ὁλόχληρον γίνεσϑαι ἢ τμῆμα καὶ μέρος χύχλου 80 
΄ μ ~ + ΄ 

ποτέ, εἰ μὴ πάντῃ τὸ νέφος τὴν σύστασιν ἔχοι χατοπτροειδῇ, ἀλλά που 
΄ ἊΝ ὮΝ | 4 mi Ny sl ee Ἃ ἢ > ΄ N isso kl 

παραλλάσσοι ἢ διὰ σύστασιν Ἢ διὰ παχύτητα Ἢ δι᾿ ἀνωμαλίαν ἣ διὰ 

λεπτότητα. οὐ γὰρ ἀεὶ ἢ ἅλως χύχλος, ἀλλ᾽ ἣ κύχλος ἣ τμῆμα χύχλου" 

πανταχόϑεν δ᾽ ὁμοίως ἀναχλωμένης ἀνάγχη χύχλον εἶναι 7 χύχλου μέρος. 

10 ». 381814 ᾿Απὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ σημείου πρὸς τὸ αὐτὸ σημεῖον 

αἱ ἴσαι χλασϑήσονται ἐπὶ χύχλου γραμμῆς. | 

“Ὁ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν: εἰ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου πρὸς τὸ αὐτὸ NO 
- σον , ~ Ω ἡ“ Ἂμ ε ” + ΄ 

σημεῖον ἀπό τινος μεγέϑους χλῶνται εὐϑεῖαι πλείους, ὡς ἴσας εἴναι τάς 
5 X ~ i“ Ν \ ἰδ [Ὁ 5 ? ~ c , ων 3 , 

τε ἀπὸ τοῦ σημείου πρὸς τὸ μέγεϑος ἀφ᾽ οὗ ἢ χλάσις πάσας ἀλλήλαις, 

15 χαὶ πάλιν τὰς ἀπὸ τοῦ μεγέϑους πρὸς τὸ σημεῖον τὰς χλωμένας ἀλλήλαις 

πάσας ἴσας, ἀνάγχη κυχλικὴν εἶναι γραμμὴν τὸ μέγεϑος ἀφ’ οὗ at ἀνα- 

χλάσεις. χαὶ τοῦτο ἀποδείχνυσιν οὕτως ἔχον γραμμιχῶς. ἀπὸ γὰρ tod Α ὃ 

σημείου ἐπὶ τὸ Β σημεῖον ἐὰν ἀναχλασϑῶσι πλείους γραμμαί, οἷον ἥ τε 

ΑΓΒ καὶ ἣ AZB χαὶ ΑΔΒ οὕτως, ὡς ἴσας εἶναι τὰς μὲν ΑΙ) AZ AA 

20 ἀλλήλαις, πάλιν δὲ ἀλλήλαις τὰς ΓΒ ZB ΔΒ, 4 ἐπιζευγνυμένη ἐπὶ τὰ 

ΓΖΔ τραμμὴ ἔσται κυχλιχή. χειμένων γὰρ τούτων, ἐπεζεύχϑω ἀπὸ tod A 

σημείου ἐπὶ τὸ Β σημεῖον εὐθεῖα, ἢ ΑΕΒ. ἔσται δὴ ἢ AEB εὐϑεῖα 

βάσις τῶν ὑπὸ τῆς χλάσεως τῶν εὐϑειῶν καὶ ταύτης γινομένων τριγώνων, 

τοῦ te ΑΓΒ χαὶ τοῦ AZB χαὶ τοῦ ΑΔΒ, ἃ τρία τρίγωνα ἴσα ἀλλήλοις 10 

90 ἔσται τῷ τάς τε πλευρὰς ἀλλήλαις ἴσας ἔχειν καὶ τὴν βάσιν, οὖσαν τὴν 
ΕῚ ΄ Ἃ a. τ Ν - γ ~ ~ ͵ qQ? n ς ΄ 

αὐτήν. ἂν δὴ ἀπὸ τῶν [ΖΔ γωνιῶν τῶν τριγώνων, xa) ἃ at χλάσεις 

ἐγίνοντο τῶν εὐθειῶν, ἀχϑῶσιν ἐπὶ τὴν AEB βάσιν χάϑετοι, πᾶσαι ἐπὶ 

τὸ αὐτὸ σημεῖον τῆς AEB βάσεως πεσοῦνται τῷ ὅμοιά τε εἶναι τὰ τρί- 

Ἴωνα χαὶ ἴσα, χαὶ τὴν αὐτὴν ἔχειν βάσιν. πιπτέτωσαν ἐπὶ τὸ E at τρεῖς 

30 χάϑετοι χαὶ ἔστωσαν αἱ TE ΖΕ AE: ἴσαι δὴ ἔσονται ἀλλήλαις αὗται at 

χάϑετοι διὰ τὸ εἶναι ἐν ἴσοις τριγώνοις. αἱ γὰρ ἐν ἴσοις χαὶ ἰσοπλεύροις 
΄σ \ 

τριγώνοις χάϑετοι ἴσαι ἀλλήλαις. ἀλλὰ χαὶ ἀνάγχη αὐτὰς πάσας ἐν ἕνὶ 15 

2 δὲ om. Β΄] ἴδιον om. B'Wa 6 ἔχει la AATONTPOELOT| | χατόπτρων 

εἴδει BIW: χατόπτρου elder B*: κατόπτρων ἤδη a 7 διὰ ante παχύτητα om. 1 

9 πάντοϑεν a 10 post πρὸς add. τέλος W αὐτὸ om. W 12 post ὃ add. 

δὲ B? τοιοῦτον om. BIW 13 χλῶνται] κύχλων τὸ W: χλασϑεῖεν a 

εὐϑεῖα Wa post πλείους add. ἴσαι ἀλλήλαις ἃ 15 τὰς post σημεῖον om. ἃ 

18 ἐὰν ἀναχλασϑῶσι) ἀναχεχλάσϑθωσαν BWa αἵ τε BWa 19 ἡ] αἱ BWa χαὶ αἱ 

a6B BWa 20 post δὲ add. ἴσας a post AB add. λέγω ὅτι a 21 χυχλιχά a 
22 δὴ] δὲ W 23 τῶν post κχλάσεως om. ΒΥ ἃ 24 ἀλλήλοις ἴσα coll. BWa 

25 τῷ om. I post οὖσαν add. te BW: ye a 26 xad? ἃς a 27 edderdy| 

γωνιῶν a βάσιν om. a πᾶσα! om. B 30 αὗται --- ἀλλήλαις (92) om. BWa 
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, > πὶ ΄ \ ἐπιπέδῳ εἶναι: ἐὰν yap εὐθεῖα πλείοσιν εὐϑείαις πρὸς ὀρϑὰς χατὰ ὃν 
~ ΜΕ ΄ [ὦ 5 ~ ~ σημεῖον Ἢ; ἀνάγχη tas εὐϑείας τὰς οὕτως οὔσας τῇ μιᾷ πρὸς ὀρϑὰς ἐν 

crn 2 ΠΝ », = > ( ? Eo fd QL 2 C'S evt ἐπιπέδῳ πάσας εἶναι, ὡς παρ᾽ Εἰὐχλείδῃ δέδειχται ἐν τῷ ἑνδεχάτῳ 
τῶν Στοιχείων. ἣ δὲ AEB ταῖς TE ZE AE πρὸς ὀρϑάς ἐστι χατὰ τὸ 
E σημεῖον: ἐν τῷ αὐτῷ ἄρα ἐπιπέδῳ εἰσὶν αἱ TE ΖΕ ΔΕ. ἂν δὴ 
χέντρῳ μὲν τῷ E, διαστήματι δὲ ἑνὶ τῶν [᾿ Ζ Δ χύχλον γράψωμεν, ὃ περι- 
γραφόμενος χύχλος ὁμοίως ἐφά- 20 

Petar πάντων, ὡς τοῦ [᾿ σημείου, B 
oc 9X ay ~ \ v οὕτως ὃὲ xat τῶν Z xat A. ἔσον- 

10 tat ἄρα at KD EZ EA 2x τοῦ xév- 
τροῦ τοῦ χύχλου: ἔσται ἄρα ἣ 

ou 

7 ais x apt ΄ ? 

χύχλος ἣ χυχλιχὴ γραμμή, xad 
ἣν τὸ Β σημεῖον δραϑήσεται ἀπὸ 
τοῦ A σημείου χατ᾽ ἀνάχλασιν τὴν 

15 ἀπὸ τοῦ ὕπ᾽ αὐτῷ νέφους. χαὶ 
΄ NB! \ >) ΄ ~ 

wetCovos δὲ xat ἐλάττονος τοῦ 
7 Vv a WY σ΄ Vv 

γέφους ὄντος ἢ ἴση ἅλως ἔσται 
\ 4 >a 4 Ἃ Bf N ΄ χαὶ μία ἀεί, ἂν ἴσον τὸ νέφος 

3 , πὶ oC: tA σ σῷ \ Ἃ ἀπέχῃ τοῦ ἡλίου, ὅτι δεῖ μὲν τὴν 3 

50 ἀνάχλασιν ἀεὶ πρὸς ἴσας τὲ μὲν 
γωνίας, ἴσαι δὲ γίνονται γωνίαι 

> σ c Y / ~ 

οὐχ [ὅταν] ὡς ἔτυχε γινομένης τῆς 

ἀναχλάσεως, ἀλλὰ ἀπό τινος ὡρισ- 

μένου. δεῖ δὲ νοεῖν συνεχῆ τὰ 

25 ἔνοπτρα. συνεχῆ ἀντὶ τοῦ 
πυχνά, ὡς ἅπτεσϑαι ἀλλήλων διὰ 80 
65 μιχρότητα ἕχαστον μὲν αὐτῶν 

xa) αὑτὸ ἀόρατον, τὸ δ᾽ ἐξ ἅπάν- 
τῶν αὐτῶν ἄϑροισμα γινόμενον ἕν 

80 τι δοχεῖ χαὶ συνεχὲς εἶναι διὰ τὸ 
ἐφεξῆς αὐτὰ ἀλλήλοις εἶναι, του- 
τέστι διὰ τὸ παραχεῖσϑαι αὐτὰ 
ἀλλήλοις. φαίνεται δὲ τὸ μὲν = 

λευχόν, 6 ἥλιος. τουτέστι τὸ μὲν 85 
88 οὖν λευχὸν τὸ ἐμφαινόμενον χύχλῳ ἐν τῇ ἅλῳ ὃ ἥλιός ἐστι, xalP ἕχαστον 

τῶν συγχειμένων ἀλλήλοις ἐνόπτρων χύχλῳ ὁμοίως ἐμφαινόμενος χωρὶς 

ὃ περὶ εὐχλείδη ἃ 3.4 ἐν τῷ ἑνδεχάτῳ τῶν Στοιχείων] XI,5 ἑνδεχάτω 

στοιχείω B 5 εἰσὶν post AE exh. BW 6 τῷ] to I 8 ὡς τοῦ -- καὶ 

Δ (9)] τῶν γὸζ σημείων BWa 9.10 ἔσονται --- κύχλου (11) om. ἃ 13. 14 ἀπὸ 
τοῦ Α --- ἀνάχλασιν τὴν om. BWa 15 αὐτὸ I: αὐτῶν BIW 17-7 om. a 

ἔσεται 1 19 ἀπέχει ἃ δεῖν BIW 20 γίνεσϑαι om. I 21 αἱ γωνίαι 

BWa 22 ὅταν delevi 24 post det add. φησί a 25 συνεχῆ om. a 

26.27 διὰ δὲ] ἀλλὰ διὰ a 90 δοκεῖν W 36 ὁμοίως supra vers. B?; om. W 

Comment. in Arist. III 2. Alex. in Meteora. 10 
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ἤματος" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ μηδεμίαν ἔχων αἰσϑητὴν διαίρεσιν. 

eb, , ce ὡς ΗΝ see Geni ane τὴν ἐχείνου Aevxdtyta μελαντέρα ; φαίνεται. διὰ μέσου ὃὲ εἰπὼν τὸ 

ὲ τῇ γῇ μᾶλλον διὰ τὸ νηνεμώτερον ἀσαφεστέραν ἐποίησε 

of & ὃ λέγει ὅτι πρὸς τῇ γῇ μᾶλλον ἢ τοιαύτη σύστασις 45 

ασις % προειρημένη ὁρᾶται διὰ τὸ νηνεμώτερον εἶναι 
ἑστῶσαν φαίνεσϑαι 

--Ξ 3.) 

ς ἐς 

< (ἢ a R - x Q -: Ss = ὡς 
i= =O) (072 

[ΟἹ τὸν τόπον τοῦτον. πνεύματος γὰρ ὄντος οὐχ οἷόν τ 

τὴν ἀναϑυμίασιν, ἐν ἣ τὰ ἔνοπτρα. ἴσως δὲ xat διὰ τὸ πρόσγειον τῆς 

τοιαύτης συστάσεως ἐχούσης τινὰ ἀπὸ γῆς μέλανος ἔμφασιν τὴν ἐχομένην 50 

10 περιφέρειαν τῆς λευκῆς λέγει φαίνεσϑαι μέλαιναν: τοῦτο γὰρ σημαίνειν 
δοχεῖ τὸ παρὰ δὲ τοῦτο. πλεονάχις δὲ λέγει τὴν ἅλω περὶ τὴν σελήνην 

ἢ τὸν ἥλιον γίνεσϑαι, διὰ τὸ τὸν ἥλιον ϑερμότερον ὄν]τα ϑᾶττον διαλύειν Ii 

τὰς τοῦ ἀέρος πυχνώσεις τε χαὶ συστάσεις. περὶ δὲ τοὺς ἄλλους ἀστέρας 

γίνεσϑαι μὲν χαὶ αὐτούς φησιν ἅλως, οὐ μὴν σημειώδεις αὐτὰς ὁμοίως εἶναι ἢ 

5 ὑετοῦ 7 εὐδίας ἢ ἀνέμων, ὧν προεῖπε σημεῖα τὰς ἅλως εἶναι 7, πυχνουμένας 
ἢ μαραινομένας 7 διασπωμένας, ὅτι ἀπὸ συστάσεων ἔτι λεπτῶν γίνονται χαὶ 
οὔπω γονίμων, τουτέστιν οὔπω πεπυχνωμένων μηδὲ εἰς ὕδωρ μεταβαλλου- ὃ 

σῶν. τοῦτο δ᾽ ἂν ἐπ᾽ ἐχείνων, τοῦ τε ἡλίου χαὶ τῆς σελήνης, οὐχ ἂν γίνοιτο, 

τῷ ἐχεῖνα διὰ θερμότητα τὰς οὕτω λεπτὰς συστάσεις διαλύειν. ἐπιζητήσαι 

90 δ᾽ ἄν τις, εἰ οὕτως ἢ ἅλως γίνεται χατὰ τοὺς ἀπὸ τῶν μαϑημάτων, ὡς 
εἴρηται. χατὰ ἀνάχλασιν τῆς ὄψεως, πῶς ἐφ᾽ ἕν σημεῖον γίνεται ἀπὸ τῶν 
υἱχρῶν χατόπτρων ἣ ἀνάχλασις: οὔτε γὰρ ὁ ἥλιος οὔτε ἣ σελήνη ἀδιαί- 

peta φαίνεται, ἀλλὰ μετὰ μεγέϑους. ἐπὶ τί οὖν αὐτῶν μέρος ὡς πρὸς 
ἕν σημεῖον at ἀναχλάσεις πᾶσαι γίνονται; ἐχ τούτου γὰρ δέδειχται χατὰ 10 

25 χύχλον τὴν ἅλω γίνεσϑαι. εἰ δέ τις λέγοι ἐπὶ τὸ χέντρον αὐτῶν γίνεσϑαι 
τὴν ἀνάχλασιν, τίς αἰτία τούτου; χατὰ πᾶν γὰρ μόριον ὅμοιον αὐτῶν τὸ 

γρῶμα. ἣ ὅσα διὰ τὴν μιχρότητα τοῦ ἐνόπτρου χωρὶς σχήματος χαὶ 
μεγέϑους δι᾿ αὐτῶν ὁρᾶται, ἐπὶ ταῦτα ἢ ἀνάχλασις ὡς ἐπὶ ἀδιαίρετα 

γίνεται. 

E SS) oa) ¢ NING σ Ζ > ΄ 
80 p. 373232 Ἢ δὲ ἴρις ὅτι μέν ἐστιν ἀνάχλασις, εἴρηται πρότερον. 

Εἰπὼν περὶ ἅλω μέτεισιν ἐπὶ τὸν περὶ τῆς ἴριδος λόγον. χαὶ τὸ μὲν 
4“: τ ΑΝ ΟῚ a ΄ - > ~ , 

ἀνάχλασιν αὐτὴν εἶναί φησιν εἰρῆσϑαι πρότερον. εἶπε δὲ τοῦτο πρὸ ὀλίγου, 

ὅτε προετίϑετο περὶ αὐτῶν εἰπεῖν: εἶπε γὰρ περὶ αὐτῶν “to δ᾽ αἴτιον 

Ι ἔχον BIW 4 νηνεμωτέραν εἶναι ἃ ὃ χαὶ om. ἃ 9 ἀπὸ τῆς γῆς BWa 

12 ὄντα] εἶναι W 13 παρὰ BWa 14 αὐτούς scripsi: αὐτός libri ὁμοίως om. B 

15 ὑετῶν BWa ὧν] δ 1 τῆς ἅλω 1 15.16 πυχνουμένης 7) μαραινομένης 

ἢ διασπωμένης | 18 οὐ γίνοιτο BIW 21 γίνονται BWa 22 χατότ- 

towy ἀναχλάσεις BWa post σελήνη add. εἰς W: simile aliquid add. sed rursus del. 

B: ὡς add. a 22.23 ἀδιαίρετα) ἃ διαιρεῖται W 23 ἐπὶ τί scripsi: ἐπί τι 

libri 24 post δέδειχται add. τὴν BW, sed rursus exp. B 25 λέγει BW 
a ov 

26. 27 τὸ χρῶμα ὅμοιον αὐτῶν coll. BWa 28 διαιρετὰ Wa: διαιρέτα B 31. 32 tov 

- τὸ μὲν ἀνά in marg. B? 33 γὰρ ἐπ᾽ αὐτῶν BWa τὸ δ᾽ αἴτιον χτλ.] p. 912417 
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ἁπάντων τούτων ταὐτό: πάντα γὰρ ἀνάχλασις ταῦτ᾽ ἐστίν. διὰ τοῦτο υὲν 
οὖν φησιν εἰρῆσϑαι: ζητεῖ δὲ ποδαπή τις ἀνάχλασίς ἐστι, χαὶ πῶς γινο- 25 
ϑένη xat ἀπὸ τίνος χαὶ πρὸς τί, χαὶ τίς ἢ αἰτία ἐχάστου τῶν περὶ αὐτὴν 
συμβαινόντων. ἀνακχλωμένη μὲν οὖν ἢ ὄψις ἀπὸ πάντων φαίνε- 

5 ται τῶν λείων. ὅτι ἀπὸ πάντων τῶν ἐχόντων λείαν τὴν ἐπιφάνειαν ἢ 
? bind 

ἀέρος, πρὸ 
"57 > ~ , ~ > Ὁ Η ὀλίγου εἶπεν ὅτι δεῖ λαμβάνειν ἐκ τῶν περὶ τὴν ὄψιν δειχνυμένων. χαὶ 

δι > χλᾶ \ σ σ Χ 5 \ or σ΄ \ » 

ις αναχλαται, χαὶ OTL WOTED χαὶ ATO VOATOS, οὕτω χαὶι απ 

νῦν ὃὲ εἰς τὸν περὶ τῆς ἴριδος λόγον μέλλων ἐμβάλλειν πάλιν τῇ τῆς 
» , ~ ~ > τ ~ > ΄ ὄψεως ἀναχλάσει χρῆται. πρῶτον δὲ ὅτι ἢ ὄψις ἀναχλᾶται ἀπὸ πάντων 
- ΄ \ > ΡΊΞΕ ΟῚ oR , p) \ \ 3h , > μι 10 τῶν λείων, χαὶ οὐκ ἀφ᾽ ὕδατος μόνον ἀλλὰ χαὶ ἀέρος, συνίστησιν. Ἣν 6 80 

Ρ)] > Qz \ \ \ > ΄, ΟΡ > ~ , \ \ \ av ahyveotepov χαὶ κατὰ τὴν οἰχείαν δόξαν αὐτοῦ λεγόμενον τὸ μὴ τὴν 
v ~ 5 ~ ΄ οψιν ἀπὸ τῶν τοιούτων ἀναχλᾶσϑαι λέγειν πρὸς ἴσας γωνίας ual τὰ ὕπο- 

΄ - c ~ ΄ ~ > ΄ -“ ς-Ἂ- 4 πίπτοντα τῶν ὁρατῶν ὑπὸ τὴν τοιαύτην αὐτῆς ἀνάχλασιν οὕτως δρᾶν, ἀλλὰ 
\ ~ > ~ ~ . τὸ φῶς εἶναι τὸ ἀναχλώμενον ἀπὸ τῶν τοιούτων χαὶ σὺν αὐτῷ τὰ χρώ- 

v ἘΞ ΄ ε . > \ 
15 pata, avta τοῦ φωτὸς χινητιχά, ὡς χρωννύναι πως αὐτό, καὶ εἶναι THY 

‘ 

ἀνάχλασιν αὐτοῦ πρὸς ἴσας γωνίας, xa ἣν ἀνάχλασιν ὅταν ὄψει τινὶ ss 

ὶ 
Ἂ 

ΞΟ Ὁ 

al προσπίπτῃ, τότε ὁρᾷ ἣ ὄψις τὰ οὕτως πρὸς αὐτὴν χείμενα. ἀλλ᾽ ἐπε 
ὅσον ἐπὶ τῷ λόγῳ μηδὲν δοχεῖ διαφέρειν τὸ ἢ τοῦ φωτὸς ἀνάχλασιν λέγειν 
ἢ τῆς ὄψεως, ὡς ἤδη προεῖπον, ὅτι εὐπαραχολουϑητοτέρα διὰ τὴν τῶν 

20 μαϑημάτων χρῆσιν ἣ τῆς ὄψεως ἀνάχλασις, αὐτῇ χρῆται. εἰπὼν δὲ καὶ ἀπὸ 
ὕδατος καὶ ἀπὸ ἀέρος τὴν ὄψιν ἀναχλᾶσϑαι, ἀπὸ τοῦ πῶς ἔχοντος ἀέρος 7 πῶς 
ἔχουσα αὐτὴ ἀναχλᾶται λέγει. ἤτοι οὖν ἀναχλᾶται ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅταν τύχῃ 

συνιστάμενος εἰς νέφος χαὶ πυχνούμενος ἤδη, 7 διὰ τὴν αὑτῆς ἀσϑένειαν. 40 

πολλάχις γάρ φησι τὴν ὄψιν ἀπὸ τοῦ ἀέρος χαὶ μὴ πεπυχνωμένου ἀνα- 

χλᾶσϑαι, δι᾿ ἀτονίαν χαὶ ἀσϑένειαν χαὶ τοῦ μὴ πυχνοῦ ἀέρος αὐτῇ γινο- τῷ σι 

\ μένου πυχνοῦ, ὡς wy δύνασϑαι διιέναι δι᾿ αὐτοῦ τὰς dutivac τὰς ἐχπερμ- 

πομένας, ἀλλὰ ἀναχλᾶσϑαι ὡς ἀπό τινος στερεοῦ χαὶ ἀντέρεισιν ἔχοντος. 
= RQ So a = yy a Φ = 9 ex a 3 Pay Q. ἘΠῚ R = = Ὡς a o ξ wy a 

post) TaN o7 SS Ru a fava} Oy < [0] Ἐξ RQ ς τὶ 
a 
ἘΞ: = [=] Ἔ Ox <2 SS TaN A R 

1S) R 
NG S oO 

tel 

R - 

30 γὰρ αὐτῷ εἴδωλον ἐδόχει προηγεῖσϑαι ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, ὅτε βαδίζοι, 45 
βλέπον πρὸς αὐτόν. ἐν ἄλλοις δὲ εἴρηχε χαὶ τίς ἦν ὁ τοῦτο πάσχων. ὅτι 
γὰρ ᾿Αντιφέρων 6 Ὠρείτης. τοῦτο δέ φησιν αὐτὸν πάσχειν διὰ τὸ τὴν 
ὄψιν ἀσϑενῆ οὖσαν χαὶ λεπτὴν δι᾿ ἀρρωστίαν, μὴ δυναμένην ἀπωϑεῖν τὸν 

1 διὰ ---ἐστι (2) om. I διὰ eras. B 2 οὖν om. W: supr. v. ser. B 

ποταπή a 4 ἀνακλωμένη --- λείων (5) om. a 5 πάντων om. B 

8 μέλλει 1 ἐμβάλλειν om. BIW: εἰσβάλλειν a, supr. v. add. B? 9 δὲ om. 

BIW 14 σὺν] viv a 17 περιπίπτη a post οὕτως add. ἐπὶ tH λόγω 1 
18 ἡ ἀνάκλασις B! 19 ὡς] καϑὸ (supr. v.) B ὅτι] ἦν τὲ BWa 20 μαϑη- 

ματικῶν BlWa δὲ] δὴ ἃ 20. 21 δὲ ἀπ᾽ ἀέρος καὶ ὕδατος B 21 ἀέρος 

ἢ πῶς I 22 ἐπ᾿ αὐτοῦ W 23 ἐνιστάμενος I αὐτὴν [ἃ 24 τὴν 

ὄψιν ex 7 ὄψις corr. I post πεπυχνωμένου add. ὄντος Wa 25 xat (post 

ἀσϑένειαν) et μὴ πυχνοῦ om. ἃ: μὴ om. BW 28 γινόμενον BW 30 αὐτοῦ] αὐτῷ a 

ἐβάδιζε 1 a: βαδίζει W 91 βλέπων B ἐν ἄλλοις) de mem. et rem. | p.401a9 

32 yap om. BWa ὠρίτης 1: ὀρείτης BWa 

105 
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πλησίον ἀέρα χαὶ διαιρεῖν, ἀναχλᾶσϑαι πρὸς αὐτόν, ὡς αὐτὸν ἐνορᾶν ἐν 

τῷ ἀέρι τῷ πρὸ τῆς ὄψεως, ὡς ἐν χατόπτρῳ, ὃ ταῖς ὑγιαινούσαις ὄψεσι 

πάσχειν συμβαίνει ἀπὸ ἀέρος τοῦ πυχνοῦ τε καὶ πόρρω ἀφεστῶτος: ἀπὸ 

γὰρ τοῦ τοιούτου ἀναχλῶνται. ἀλλ᾽ ἐπεὶ μὴ οἷόν τε τὴν ὄψιν ἀναχλᾶσϑαί 50 

5 φαμεν, ἐπιζητήσειέν τις ἄν, τί ἦν τὸ γενόμενον πάϑος περὶ τὸν ᾿Αντιφέροντα. 

ἢ ὥσπερ τοῖς οὐλήν τινα περὶ τὴν χόρην ἔχουσιν ἢ διὰ βαρεῖαν ὀφϑαλ- 

μίαν ἣ διὰ τρῶσίν τινα, χαὶ μέντοι τοῖς ὑποχεῖσϑαι μέλλουσι χωνώπιόν τι 

πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἵπτασϑαι δοχεῖ, τὸ ἐν αὐτῇ τῇ κόρῃ ὃν καὶ ἐπιχείμενον 

παρὰ φύσιν ὡς ἔξω ὃν δρῶσι διὰ τὴν συνήϑειαν τῆς αἰσϑήσεως. σύνηϑες 

10 μὲν γὰρ αὐτῇ τὰ ἔξω ὁρᾶν, ἤδη ὃὲ χαὶ πάντα τὰ ὁρώμενα ὡς ἔξω ὄντα 

δρᾷ. τρόπον γάρ τινα | καὶ ταῦτα ἔξω ἐστὶν αὐτῆς διὰ τὸ ἔξωϑεν προσχεῖ- Irv 
olor παρὰ φύσιν. σημεῖον d& τοῦ ἀπὸ τοιούτου τινὸς πάϑους χωνωπίου 

ἡίνεσϑαι φαντασίαν τὸ τότε μάλιστα τοὺς ὁρῶντας αὐτὸ ὁρᾶν, ὅταν ἐχ τοῦ 

τόματος τῆς χοιλίας ἀνενεχϑῇ τις ἀναϑυμίασις ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῇ χατα- 

15 λειφϑέντων ἀπέπτων" πληρούμενα γὰρ τὰ περὶ τὰς χόρας φλεβία ῥυπαρᾶς 

χαὶ ἀχατεργάστου περιττώσεως ἀντιπράττει τῇ τοῦ αἰσϑητηρίου διαφανείαᾳ, 5 

χαὶ τὸ χατασχιάζον αὐτὴν τοῦτο ἢ ὄψις ὡς πρὸ ὀμμάτων ὃν χαὶ ἔξω ὁρᾷ. 
ἡΐνεται ὃὲ τὸ αὐτὸ πάϑος χαὶ νεφελοειδοῦς τινος συστάσεως συνισταμένης 

περὶ τὴν χόύόρην οὔπω μὲν ἱἵχανῆς πρὸς τὸ ἐπιφράττειν χαὶ χωλύειν αὐτὴν 

20 δρᾶν, ἤδη ὃς πάχος ἐχούσης, ὡς πρὸ τῶν μελλουσῶν ὑποχύσεων γίνεσϑαι 

φιλεῖ. τὸ γὰρ φῶς τοῖς οὕτως ἔχουσι σὺν τοῖς ἔξωϑεν ὁρατοῖς χαὶ τὸ 

τοιοῦτον Taos χαὶ τὸ οὕτως προσχείμενον ὁρατὸν ὥς τι τῶν ἔξω ποιεῖ. 

ὡς οὖν ἐχείνοις ἐοιχός τι φαίνεται χωνωπίῳ πρὸ τῆς ὄψεως αἰωρεῖσθϑαι 10 
ποτὲ μὲν ἔχοντι πτερά, ὅταν ἡ διωγχωμένα τὰ φλεβία, ποτὲ δὲ χωρὶς τοι- 

τῷ cn R 
΄ “ > , Cc \ 2) \ ΄ EP ao χω 3, 

ύτης προσϑήχης, ὅταν ἐλάττων ἣ περὶ αὐτὰ πλήρωσις ἢ, οὕτως τῷ ᾿Αντι- 

φέροντι μιχρὸν χαὶ οὐχ ὀξὺ δρῶντι διὰ τὸ πλείω τινὰ σύστασιν ἐπεσχεδά- 
9 ες a em nea Pape acre Ae aes ΥΩ ete Gor tats χόραις μεῖζόν τι πρὸ τῆς ὄψεως ἐδόχει προηγεῖσθαι, ὃ etxale 

προσώπῳ, ὡς Ol προειρημένοι χώνωπι, ὅμοιόν τι πάσχοντες τοῖς τὰς τῶν 

νεφῶν συστάσεις τε χαὶ ἐξοχὰς εἰκάζουσιν ἀπὸ μιχρᾶς ὁμοιότητος Σατύροις 15 
80 7 ϑηρίων τινῶν μορφαῖς. 

1 ὡς αὐτὸν et πρὸ (2) supr. v. add. I 2 ὡς ex corr. I 3 συμβαίνει πάσχειν coll. 

BWa τοῦ OM. a 4 ἀναχλῶνται corr. ex ἀναχλᾷται I 5 γινόμενον BWa 

8 ἵστασϑαι BWa 10 ἤδη δὲ scripsi: 7 δὲ IW: εἰ δὲ B, sed εἰ ex corr. m?: om. a 

11 γάρ del. B*: δέ a ταῦτα) αὐτὸ 1 post ἐστὶν add. ὡς I 13 τὸ] 

τῷ [: om. W αὐτῶν BW ὅταν om. BIW: ὅτε a 16 ἀντιφράττει a 

17 αὐτῇ I 19 post μὲν add. οὖν B 23 ὁρᾶσϑαι I 24 ἤδη ὠγκωμένα 

BW: ἡ ὠγχωμένα ἃ 24. 25 χωριστοὶ αὐτῆς Β post τοιαύτης add. τινὸς BW: 

post χωρὶς a 25 7] 7 I post οὕτως add. καὶ BWa 28 tas post 
νεφῶν (29) exh. 1] 30 μορφάς BWa 
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ὲ [ἡ » “} , , 

p. 37310 Διόπερ at te ἄχραι ἀνεσπασμέναι φαίνονται ἐν τὶ 
=, 
΄ ΄ \ ΄ \ , ΄ 7 > 

ϑαλάττῃ χαὶ μείζω τὰ μεγέϑη πάντων, ὅταν εὖροι πνέωσι, χαὶ 

τὰ ἐν ταῖς ἀχλύσιν, οἷον χαὶ ὁ ἥλιος χαὶ τὰ ἄστρα ἀνίσχοντα χαὶ 
δύνοντα μᾶλλον ἣ μεσουρανοῦντα. 

5 Ἐπιζητήσαι τις ἄν, τίνος χάριν ταῦτα παρέϑετο δειχνύναι βουλόμενος 

ὅτι χαὶ ἀπὸ ἀέρος τῆς ὄψεως ἀναχλάσεις γίνονται, ὥσπερ χαὶ ἀφ᾽ ὕδατος" 20 

οὐ ee δήπου ταῦτα ὧν ἐν ηπύνευσε δι᾿ ἀναχλάσεως ὁρᾶσϑαι λέγει τις. 

ἢ τὰ λεγόμενα δειχτικά ἐστι τοῦ τὴν ὄψιν πάσχειν ὑπὸ τοῦ πυχνοῦ ἀέρος 
ἅπερ χαὶ ὑπὸ τοῦ ὕδατος. af τε γὰρ ἄχραι at ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης πόρρω- 

10 Sev χαὶ διὰ πυχνοῦ ἀέρος δρώμεναι ἀνεσπασμέναι φαίνονται εἰς ὕψος ἀπὸ 
~ ΄ ΄ 4 > ΄, , 

τῆς ϑαλάσσης χαὶ μείζους. ἔτι δὲ μείζω τὰ μεγέϑη φαίνονται πάντων 

τῶν δρωμένων, ὅταν εὖροι πνέωσι, διὰ τὸ πυχνότερον χαὶ ὑγρότερον τὸν 

ἀέρα τίνεσϑαι ὑπὸ τῶν νοτίων πνευμάτων, ὁποῖος xal ὃ εὖρός ἐστι. χαὶ 2% 

τὰ ἐν ταῖς ἀχλύσι δὲ χαὶ διὰ τῶν ἀχλύων ὁρώμενα μείζω φαίνεται τῷ 

15 τὴν ἀχλὺν εἶναι ἀέρα πεπυχνωμένον. διὰ τοῦτο γὰρ uot ὁ ἥλιος χαὶ τὰ 

ἄλλα re ἀνίσχοντα χαὶ δύνοντα μείζω δοχεῖ εἶναι μᾶλλον ἢ μεσουρα- 

νοῦντα, διὰ τὸ ἀνατέλλοντα μὲν χαὶ δύνοντα, δι᾿ ἀχλύος δρᾶσϑαι" διὰ γὰρ 

τοῦ Te γείου ἀέρος ὁρᾶται, ὃς ὌΧ χαὶ παχύτερος τοῦ ἐν ὕψει. ὅτι 

δὲ τὰ αὐτὰ ταῦτα πάϑη γίνεται χαὶ ἐπὶ τῶν dr ὕδατος δρωμένων, γνώρι- 30 

80 μον. εἰ οὖν αἵ διὰ τοῦ πυχνοῦ ἀέρος διαφάσεις ὅμοιαι ταῖς δι᾿ ὕδατος, 

εὔλογον χαὶ ἀναχλάσεις, ὡς ἀπὸ ὕδατος, οὕτως γίνεσθαι χαὶ ἀπὸ τοῦ τοι- 

ούτου ἀέρος. τ δὲ μείζω τά te Or ὕδατος χαὶ τὰ διὰ τοῦ ὑγροῦ 

ἀέρος διά τε τὸ Bm δμοίως τρανῶς gatvectarduvdpotepa γὰρ πάντα ὁρᾶ- 

ται τὰ διὰ παχυτέρου χαὶ ἧττον διαφανοῦς ον; τὰ ὃέ Ye ἀμυδρότερα 

φαινόμενα ὡς το ὄντα ἣ ὄψις ὁγα. τῷ Yap τὰ Tegan δρώμενα 
τῷ or 

~ 

ἀμυδρότερα δρᾶν ἣ εἰ πλησίον ὄντα ἑώρα, διὰ Hay eee χαὶ τὰ ἐσθοο: ς δῦ 

ὁρώμενα ὡς πλεῖον ἀφεστῶτα ὁρᾷ. ἀλλὰ μὴν ὑπόχειται χατὰ γωνίαν τιν 
“ Q 

συνισταμένην πρὸς τῇ χόρῃ τὰ ὁρώμενα δρᾶσϑαι, καὶ τὰ μὲν μείζω χατὰ 
>? 

είζονα Ἰωνίαν δρᾶσϑαι, τὰ δ᾽ ἐλάττω χατὰ ἐλάττονα" διὸ χαὶ τὰ αὐτὰ 

80 πόρρωϑεν oe ἐλάττω φαίνεται 7 ἐγγύϑεν, ὅτι at ἀπὸ τοῦ ὁρωμένου 
΄ 

εὐθεῖαι ποιοῦσαι τὴν πρὸς τῇ χόρῃ γωνίαν ἐλάττω pose ποιοῦσιν ἀεὶ 
ay ~ , > 7 > ~ 

ἀπὸ tod πλείονος διαστήματος. ὅταν οὖν τι τῷ μὲν ἐγγὺς εἶναι χαὶ ἐγγύϑεν 

ὃ χαὶ ἥλιος Arist. vulg. χαὶ ἄστρα BWa Arist. vulg. 7 ἐμνημόνευχε W 

λέγοι Ba 10 ἀπὸ] ὑπὸ [LW 11 φαίνεται BWa 15 καὶ ἥλιον ἃ 

16 ἀνίσχοντά τε χαὶ Β δοχεῖν 1 18 ὃς] ὡς BW post παχύτερος add. 

ἐστὶ a 19 δι᾿ om. B'W 19. 20 γνωρίμων 1 21 ἀπὸ τοῦ ὕδατος BW 

22 δι᾿ ὑγροῦ a 23 te om. a 24 διὰ om. B! δέ ye] te I 

25 ἡ ὄψις post φαινόμενα exh. BWa 26 εἰ supr. vers. add. I' post ὄντα 

add. ἃ BW, sed rursus exp. B! 27 πλεῖον ἀφεστῶτα] πόρρω ὄντα a ὑπό- 

χεῖται] ἐπεὶ χεῖται W 30 post ὅτι add. δὴ BWa at om. BIW ὁρω- 

μένου] ὁρῶντος B? 31 ποιοῦσαι om. BWa alterum γωνίαν eras. B: om. a 
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“ς ὦ ~ 5 > = ἐκ 5 

ὁρᾶᾷσϑαι βλέπηται μείζον: γωνίᾳ, τῷ δὲ ἀμυδρὸν ὁρᾶσϑαι φαντασίαν ἀπο- 40 
- ΄ ~ ~ ™~ Vv 

τελῇ ὡς δρώμενον ἀπὸ tod πολλοῦ διαστήματος, μεῖζον Ἢ ἔστι φαίνεται 

τῇ ὄψει, τῷ ἀφ᾽ οὗ διαστήματος εἰ ἀληϑῶς ἑωρᾶτο, ὁρᾶσϑαι ἂν αὐτὸ ἐλάττονι 
‘ ~ ~ ~ a , 4 

τωνίᾳ, [καὶ] ἀπὸ τούτου δοχεῖν ὁρᾶσϑαι τοῦ διαστήματος διὰ τὴν ἀμυδρό- 

σι 

, δ ΦΨ πὰ. Υ, ~ \ Ὁ \ ~ ΄ ΄ ; 

τητα μείζονι. τοῦτό τε οὖν αἴτιον τοῦ τὰ διὰ τῶν τοιούτων ὁρώμενα 

μείζω φαίνεσϑαι, χαὶ ἔτι τὸ χεῖσϑαι τὴν ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ γινομένην 
΄ ~ > . φ τὸ σ 

χίνησιν ἐν τῷ χατ᾽ ἐνέργειαν διαφανεῖ, ὅταν ὑγρὸν ἢ χαὶ παχύ. ὅτι δὲ 

οὐχ ἄλογον τὸ κε γόβενον, υάϑοι τις ἂν ἀπὸ τῶν γραφομένων γραμμάτων 45 
- ΄, , 4 ~ \ ~ A \ 

ἐν τοῖς ὑγροτέροις te χαὶ παχυτέροις χάρταις: χεῖται yap ταῦτα χαὶ διὰ 
~ A > ig ’ ΄ 

10 τοῦτο ἅμα μὲν τον ἅμα δὲ ἀμυδρότερα γίνεται. τρόπον γάρ τινα, ὡς 

Ἰράμματα ἐν τοῖς χάρταις, οὕτω χαὶ τὸ τῶν ὁρωμένων χρῶμα ey- 
χαράττεται τῷ xav ἐνέργειαν διαφανεῖ. χαὶ ψόφοι δὲ χαὶ at φωναὶ at 
ae e ἊΝ ΄ \ Ὑ 
δι᾿ ΠΕ ΠΟΥ γινόμεναι Παρύτεραι, τὰ δὲ βαρύτερα μετὰ πλείονος ὀγχου. 

μαρτυροῖ δ᾽ ἂν τὸ εἰρημένον χαὶ τὸ CUED περὶ τὸ φῶς τὸ ἀπὸ τοῦ 
i γὰρ εἶναι σημεῖον ὑετοῦ τὸ τὰς ἀχτῖνας ἀνατέλλοντος αὐτοῦ 50 i= 

σχίδνασϑαι, μετεώρους ἔτ᾽ οὔσας χαὶ μόλις χαὶ ἀμυδρῶς ἐπὶ τὴν γῆν δια- 
15 ἡλίου: Goxe 

πέμπεσϑαι- διὰ γὰρ πάχος xat ὑγρότητα ταῦτα γίνεται. εἰ δὲ τὸ φῶς τοῦ 
ἡλίου δι᾿ δγρότητα τοῦ ἀέρος σχίδναταί te χαὶ χεόμενον ἀμυδρὸν γίνεται; 
πολὺ μᾶλλον ἡγητέον περὶ τὰς ἀπὸ τῶν ἄλλων δρατῶν χινήσεις τοῦτο 

90 Ἰίνεσϑαι, ὅσῳ εἰσὶν ἀσϑενέστεραι τῆς ἀπὸ τοῦ ἡλίου μέχρις ἡμῶν διιχνου- 

ξένης χιγήσεως. χαὶ αὐτὸς 68 ὃ ἥλιος ἐν τῷ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀχτίνων 

προειρημένῳ πάϑει μείζων | φαίνεται τοῖς δρῶσιν αὐτόν. 1181 

p.373>13 ᾿Απὸ δ᾽ ὕδατος μάλιστα ἀναχλᾶται. 

y ἐν σ \ 3 eh te ν} ΡΣ ΕΞ ΄ ~ ld y ~ 4 

Συστήσας ὅτι χαὶ ἀπὸ ἀέρος ἀναχλάσεις γίνονται τῆς oews ett μᾶλλόν 

τῷ On ὋἜ Ξ 
σιν ἀπὸ ὕδατος γίνεσϑαι: μάλιστα μὲν γὰρ ἀπὸ ὕδατος, μᾶλλον δὲ χαὶ 15 

ἀπ ee ἔγου γίνεσϑαι ὕδατος ἡ eres ἀρχόμενον δὲ ὕδωρ γίνεσϑαι τὸ 

γέφος, τὸ δὲ ὑγρὸν ἤδη. ἐν γὰρ τῇ εἰς τυ μεταβολῇ τῶν νεφῶν 

Zyastov τῶν μορίων, ἐξ ὧν συνισταμένων ἢ ψεχὰς γίνεται, ἔνοπτρον ἀναγ- 

χαῖον γίνεσϑαι τῇ ote υᾶλλον τῆς ἀχλύος ἐν 1 διὰ τὰς ἀναχλάσεις ἢ 

80 ἅλως ἐδείχϑη (er ἐπεὶ δὲ χαὶ ie εἶναί φῚ 
ὅτι ἐν τοῖς μιχροῖς ἐνόπτροις τὸ χρῶμα μόνον ἐμφαίνεται τῶν ὁρώμενον 
χωρὶς τοῦ σχήματος, ἀναγχαῖον ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν ὑετῶν, ὅταν ἤδη μὲν 20 

εἰς τὰς ψεχάδας γίνηται μεταβολή τε χαὶ σύστασις τῶν νεφῶν, μήπω δὲ 

1 μείζων ἣ γωνία I 1.2 ἀπόπελ τ ἀποστελλῇ Β' : ἀποτελεῖ B?: ἀποστέλλη W: ἀποστέλλει I 

2 τοῦ om. Β ἃ ὃ ἑωρᾶτο ex corr. B? αὐτὸν W ὁρᾶσϑαι] exspectas ἑωρᾶτο 

t xai delevi χαὶ ἀπὸ --- μείζονι (5) om. B'W: in marg. add. B? 5 μεῖζον a 

6 καὶ ἔτι] καίτοι I τὸ] τῷ BW 7 7 post παχύ coll. BW χαὶ om. BW 

9. χεῖται --- γάρταις (11) om. W χεῖταί τε γὰρ B 14 μαρτυρεῖ 1 

16 ἔτ᾽] τε Ia 17 post ταῦτα add. πάντα Ia γίνεσϑαι I 19 περὶ om. W 

20 dottevéstepa a μέχρις ---κινήσεως (21) in marg. add. B?: om. W 21 ὑπ᾽ αὐτοῦ 
BWa 25 ἀπὸ τοῦ ὕδατος I 20 γίνεται 1 32 ἤδη] ἡ δὴ W 33 γίνεται I 
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χαταφέρηται, ἐὰν ἐξ ἐναντίας ἢ ὃ ἥλιος τῇ τοιαύτῃ συστάσει te χαὶ μετα- 

βολῇ ἣ χαὶ ἄλλο τι τῶν λαμπρῶν, γίνεσϑαι ταύτας τὰς συστάσεις ἔνοπτρα 

ων 

~ Ψ > , > ras \ ὯΝ 2 Ὁ af PS 

TH ὄψει, δειχνύντα αὐτῇ τὸ τοῦ ἐξ ἐναντίας χειμένου λαμπροῦ χρῶμα. 
c ΄ \ ve a \ Ny ΑἹ ~ Ω᾽) Caw 

ἕχάστου δὲ τῶν ἐνόπτρων ὄντος μιχροῦ τε χαὶ διὰ τοῦτο χαϑ αὑτὸ ἐ 
5 ΄ ~ 9) 5] c »» 5) vw), 

ἀοράτου, tod δ᾽ ἐξ ἁπάντων αὐτῶν διὰ τὴν ORT core χαὶ τοῦ ἐξ αὐτῶν σι 

γινομένου μεγέϑους δρωμένου, ἀνάγχη χαὶ τοῦ δι᾿ αὐτῶν γρώματος φαινο- 3 
μένου τῇ ὄψει μέγεϑός τι παι τ ἀὰ ἕχαστον γὰρ τῶν μιχρῶν τούτων 
Sah - > \ rs > gel keg v s ~ 

ἐνόπτρων. ὡς εἰς τὸ μέγεϑος τῷ ὅλῳ ἐν w ἣ ὅλη ἔυφασις γίνεται συντελεῖ, 
οὕτω καὶ εἰς τὴν τοῦ ὅλου χρώματος φαντασίαν συνεισφέρει ἕχαστον αὐτῶν 

ἔχειν τε > 

10 τοῦ φαινομένου δι᾿ αὐτοῦ. ἐπεὶ τοίνυν ταῦτα ἐνδέχεται τοῦτον 

χαὶ γίνεσϑαι τὸν τρόπον, δῆλον Gtr ὅταν οὕτως ἔχῃ τό τε νέφος συστά- 

σεώς τε χαὶ τῆς πρὸς τὸν ἥλιον ϑέσεως, χαὶ ἡμεῖς ὦμεν μεταξὺ 

αὐτῶν, τουτέστιν ἢ ὁρῶσα ὄψις μεταξύ τε τοῦ ἡλίου χαὶ τοῦ νέφους, ἔσται 80 

διὰ τὴν ἀνάχλασιν τὴν τῆς ὄψεως τὴν ἀπὸ τῶν ἐν τῷ νέφει γενομένων 
4: Vv ΄ > Χ \ \ ic ec oo » ws 

15 ψεχάδων ἔμφασίς τις. εἰ μὲν γὰρ μὴ ἣν ὃ ἥλιος ἡ τι ἄλλο λαμπρὸν 
[4 ~ 3 ἊΝ ς 5 5 > , \ 

ἐξ ἐναντίας τοῦ νέφους, ἐφ᾽ ὃ ἔπιπτεν ἢ ὄψις ἀναχλωμένη, ἀνάχλασις μὲν 
BD) > ~ v > \ Ν᾽, v >. > ΄ ~ ¢ey7 ἂν ἣν τῆς ὄψεως, οὐ μὴν χαὶ ἔμφασις: ὄντος δὲ ἐξ ἐναντίας τοῦ ἡλίου 

- Κι) v yv ΄, > \ c > 

πρὸς τῇ ἀναχλάσει χαὶ ἔμφασις ἔσται. φαίνεται δὲ χαὶ ἢ γινομένη ἶρις 
΄ Χ ΄ > ied αἱ e 2? ΄ » 

τότε, τοῦ μὲν νέφους μετα! αλλοντὸς εἰς ὕδωρ χαὶ ἐξ ἐναντίας ἔχοντος 

20 χείμενον τὸν ἥλιον, τῆς δὲ ὁρώσης αὐτὴν ὄψεως οὔσης ἐν μέσῳ, χαὶ οὐχ 3d 

ἄλλως ἐχόντων. ὅταν yap ᾧ μεταξὺ τὸ χέντρον τοῦ νέφους ὄντος 
> ς - ~ 

σφαιροειδοῦς, ἐν ᾧ ἢ ἔμφασις γίνεται, τῆς τε ἡμετέρας ὄψεως, χαὶ τοῦ 
ἡλίου, χαὶ οὕτω μεταξύ, ὥστε ἐπὶ μιᾶς eddet is 

~ “7 x v σ \ > 
ται tpts, ἄλλως δὲ -οὔ.. ὅτι μὲν οὖν ἱ ἀνάχλασις ἣ ἶρις τῆς ὄψεως 

\ \ ied f > / Qe \ Ms fe 42 / 3, \ la Y 

95 πρὸς τὸν ἥλιόν ἐστι, φανερόν: διὸ χαὶ ἐξ ἐναντίας ἀεὶ γίνεται, 
ω ὡς αἴτιον = < R ~ > Ὡς a [0] ΤΑῚ Φ cv ἢ δὲ ἅλως περὶ αὐτόν: χαίτοι duo 

τὸ χατὰ ἀνάχλασιν τὴν πρὸς τὸν ἥλιον τῆς τς ἀπὸ τῶν ἐν τῷ τ 40 

υἱχρῶν χατόπτρων τὴν tow γίνεσϑαι ἔϑηχε τοῦ ἐξ ἐναντίας αὐτὴν ἀεὶ το 
ἡλίου γίνεσϑαι, ἀλλ᾿ ὡς ἀναχλάσεων διαφόρων οὐσῶν τούτων πὰ 

> 

30 ἐναντίας χεῖσϑαι τὸ χάτοπτρον τοῦ ἐμφαινομένου αὐτῷ ἣ περὶ αὐτό. χαὶ 
ἴσον ἂν εἴη τὸ διὸ καὶ ἐξ ἐναντίας ἀεὶ γίνεται τῷ GAN ἢ μὲν ἐξ 
ἐναντίας ἀεὶ γίνεται, ἢ δὲ ἅλως περὶ αὐτόν: χαίτοι ἄμφω ἀναχλάσεις. ὅτι 
δὲ ἢ ἴρις χατὰ ἀνάχλασιν γίνεται χαὶ ἔστιν αὐτῆς χατοπτριχὴ ἢ φαντασία, 

2 74 om. I 4 ὄντος δὲ ἑχάστου τ. ἐ. coll. BWa 5 co 6 26 T: τῆς ὃ Θ᾿ Wa 

ante διὰ add. συνεχείας a 6 τὸ Ot αὐτοῦ B 6.7 φαινόμενον W 

8 φαίνεται BWa ἐντελεῖ 1 9 συνεχφέρει BIW 10 τοῦ φαινομένου 

scripsi: τὸ φαινόμενον libri ταῦτα ex τοῦτο corr. | ἔχειν ἐνδέχεται τοῦτον 

coll. I 12 ὦμεν] ὡς μὲν B 15 ὁρῶσα 7 coll. BWa 14 διὰ] peta BIW 

γινομένων a 21 to χέντρον --- ἡλίου (23) depravata sunt: exspectas tod χέντρου χτλ., 

porro γίνεται καὶ tod ἡλίου ἡ ἡμετέρα ὄψις 27 τὸ et 28 tod (ante ἐξ) scripsi: τοῦ et τὸ 

libri 29 τούτων] τοῦτο B τῷ om. B ἢ om. BWa 30 αὐτό scripsi: 

αὐτόν libri 81] τὸ om. BWa τῷ --- γίνεται (32) om. a ἀλλ᾽ ἡ] 

ἄλλη BW 32. 88 ὅτι δὲ ἡ] ἡ δὲ 1 
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Φίλιππος μὲν 6 ἑταῖρος Πλάτωνος δειχνύναι πειρᾶται διὰ τοῦ συμμετα- 45 

χωρεῖν αὐτὴν ἐπὶ ταὐτὰ τοῖς ὁρῶσιν’ ὁπότε γὰρ ἐχεῖνοι εἰς τὰ πλάγια 

μεϑισταῖντο, ἐπὶ τὰ αὐτὰ πλάγια χαὶ τὴν ἴριν φαίνεσϑαι συμμεϑισταμένην, 

ὥσπερ ἑπομένην τῇ τοῦ ὁρῶντος ὄψει. τοῦτο γὰρ ἴδιον τῶν χατ᾽ ἔμφασιν 

5 δρωμένων, τὸ ἅμα τοῖς ὁρῶσι μεταχωρεῖν χαὶ πρὸς τὰ δεξιὰ χαὶ πρὸς τὰ 

ἀριστερά, ἐπεὶ τά γε χατ᾽ εὐθυωρίαν ὁρώμενα πᾶν τοὐναντίον δρᾶται ποι- 
οὖὗντα: εἰς μὲν γὰρ τὰ δεξιὰ τῶν ὁρώντων αὐτὰ μεϑισταμένων, ἐχεῖνα 

οἱ δρῶντες αὐτὰ εἰς τὰ ‘dp 50 
> 

> ~ 5) 9 > [4 - > δοχεῖ πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἀποχλίνειν᾽ εἰ δὲ 
~ ~ [4 »} ‘ 

τερὰ μεϑισταῖντο, ἐχεῖνα φαντασίαν εἰς τὰ 
\ yv 

10 of δὲ περὶ Γέμινον καὶ Αἴλιον εἰς δεῖξιν τοῦ ἔμφασιν τὴν ἶριν εἶναι προσ- 
- sy ~ i, ra X μὸ ΄ 

χρῶνται χαὶ τῷ προσιόντων τε αὐτῇ δοχεῖν χαὶ αὐτὴν προσιέναι καὶ ἀπο- 

δεξιὰ ἀποχλινόντων παρέχει. 

Ἔ 5 ~ (2 “Ὁ ~ ~ , 

χωρούντων ἀποχωρεῖν, ὥσπερ ὁρᾶται ποιοῦντα xat τὰ ἐν τοῖς κατόπτροις 

ἐμφαινόμενα. ὅτι μὲν οὖν καὶ τοῦτο συμβαίνει περὶ τὰς ἐμφάσεις, ὥσπερ 
\ \ ren ΄ Ld an PS ae, Soe 5) oN τος 118ν χαὶ τὸ [ ὑπὸ Φιλίππου προειρημένον, φανερόν: εἰ δὲ χαὶ ἐπὶ τῆς 

15 ἴριδος τοῦτο δῆλον γίνεται ἀπὸ τοσούτου διαστήματος ὁρωμένης, ἐπιζητήσαι 

τις ἂν ἴσως. 

Ὁ 

p. ὅτϑυϑῦ ᾿Αλλ᾽ 4 μὲν τῇ τῶν χρωμάτων ποιχιλίᾳ διαφέρει. 
i 

Εἰπὼν dugo τέρας ἀναχλάσεις εἶναι, χαὶ τὴν ἶριν χαὶ τὴν ἅλω, τὴν 
υὲν ἴριν ἐξ ἐναντίας ὄντος τοῦ ἐμφαινομένου τῷ κατόπτρῳ, τ δὲ ἅλω 

90 χατὰ τοῦτό τε χαὶ περὶ αὐτό, λέγει διαφορὰν αὐτῶν εἶναι χατὰ τὰ χρώ- 80 
δὴ ἴριν τῇ τῶν χρωμάτων ποιχιλίᾳ διαφέρειν’ χαὶ τὴν 

L τὰ χρώματα αὐτῶν διαφορᾶς προστίϑησιν. ἣ μὲν γὰρ 

ἴρις ἀπὸ ὕδατος ἤδη, ὅ ἐστι μέλαν, γίνεται, χαὶ πόρρωϑεν: ἐξ ἐναντίας 
γὰρ χειμένου τοῦ ἐμφαινομένου" ἢ ὃὲ ἅλως ἀπὲ ἀέρος τε γίνεται, ὅς ἐστι 

25 λευχότερος τὴν φύσιν τοῦ ὕδατος, χαὶ ἐγγύϑεν: ὑπὸ γὰρ τὸ ἐμφαινόμενόν 
b] ΄ ~ +7 Shee, Ὃν c ive > ) > ria) , > ne ‘ 

ἐστιν ὃ τοιοῦτος ἀήρ, ap οὗ ἢ ἅλως, ἀλλ᾽ οὐχ ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ. διὸ 
\ o ΄ \ r,s e ΄ , ε δι 5 Sine. 

| μὲν ἅλως φαίνεται χαὶ χύχλος ον τὰ πολλάχις, ἢ ὃὲ tots οὐδέποτε. 

τίϑεται. τὸ γὰρ λαμπρὸν διὰ τοῦ μέλανος βού εν φαΐνεται. χαὶ τοῦτο ὅτι 

80 τοῦτον ἔχει τὸν cree, πιστοῦται ἀπό τε τῶν ξύλων τῶν χλωρῶν, ὧν ἣ 

φλὸξ ἐρυϑρὰ τὴν χροιὰν γίνεται χαὶ πλησιάζουσα τῷ φοινικῷ χρώματι, 

διὰ τὸ τὸ πῦρ, λαμπρόν τε χαὶ λευχὸν ὄν, πολλῷ τότε τῷ χαπνῷ μεμῖχϑαι, 

ὄντι μέλανι: ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τοῦ διά τε ἀχλύος χαὶ χαπνοῦ φαίνεσϑαι τὸν 

ἥλιον οὐ λευχόν, ἀλλὰ φοινικοῦν. διὰ τοῦτο οὖν, φησί, χαὶ ἐπὶ τῆς ἴριδος, 40 

| post μὲν add. οὖν 1 post Πλάτωνος add. ὅτι ἔμφασις ἐστὶ I 7 γὰρ om. BW 

9 ἐπὶ τὰ BWa 10 γεμῖνον libri ἔλειον 1 11 τῷ] τῶν Β χαὶ αὐτὴν 

om. B! προσεῖναι BIW 17 4 μὲν τῇ IW Arist. HN: 4 ye Ba Arist. vulg. 
ποιχιλία Arist. vulg. 19 ἴριν om. B'W: in marg. add. B? 20 zat? αὐτό BWa 

ὑπὲρ αὐτό BIW εἶναι αὐτῶν coll. BWa 21 τήν τε γὰρ ἴριν 1 22 τὰ 
om. W 24 χείμενον | 6s] 6 BWa 25 Aevxdtepos scripsi: λευχότερον libri 
τοῦ ὕδατος om. BWa 27 οὔποτε BWa 29 χαὶ] ths BIW, sed exp. B 
Ὁ] χρόαν BWa 32 διὰ τὸ πῦρ I τότε] τῶ τε | 
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ica > , “« IF ἊΣ , ΄ 5» , és 5 fe \ ἥτις ἀπό twos λαμπροῦ ἐξ ἐναντίας χειμένου ἀνάχλασίς ἐστιν, ἢ μὲν 
πρώτη περιφέρεια φαίνεται φοινιχοῦν ἔχουσα χρῶμα τῷ μίγνυσθαι τῷ τοῦ 

ἐμφαινομένου λαμπρῷ τὸ τοῦ χατόπτρου χρῶμα, μέλαν ὄν: ἀπὸ γὰρ ῥανίδων 
λεπτῶν γίνεται, at εἰσι μέλαιναι. ἣ δὲ τῆς ἅλω σύστασις οὐχ ἐπὶ τοι- 
ούτου χατόπτρου γίνεται. περὶ δὲ τῶν ἄλλων χρωμάτων τῆς ἴριδος σι 

ὕστερον ἐρεῖν φησι. τοῦ δὲ μὴ εἶναι τὴν ἅλω μετὰ τοιούτων χρωμάτων 
unos ἀπὸ χατόπτρων τοιούτων αἰτίαν λέγει χαὶ ταύτην, ὅτι ἢ μὲν ἅλως 4 

περὶ αὐτὸν τὸν ἥλιον χαὶ ἐγγὺς αὐτοῦ ὄντος tod χατόπτρου γίνεται" οὐχ 

οἷόν τε δὲ ἐγγὺς τοῦ ἡλίου χαὶ ὑπὸ τὸν ἥλιον γίνεσϑαι διατριβὴν χαὶ 

10 χρόνον τινὰ τῆς τοιαύτης συστάσεως, ὡς τὴν εἰς τὰς ψεχάδας μεταβολὴν 

τοῦ νέφους χρόνιον γίνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἣ ταχέως εἰς ὕδωρ μεταβολὴ γίνεται, 

ετ 

ἐξ ἐναντίας δὲ ὄντος τοῦ ἡλίου χαὶ πόρρω τῆς τοῦ νέφους συστάσεως ἐν 
50 δ τῷ μεταξὺ τῆς τοῦ ὕδατος γενέσεως γίνεταί τις διατριβὴ χαὶ χρόνος, ὡς 

15 εἶναί τινα ἐν τῷ νέφει ἤδη μὲν εἰς ὕδωρ μεταβεβληχότα, οὐ μὴν ἤδη 

ψεχάδας ὄντα, ἐφ᾽ ὧν χατόπτρων ἣ ἴρις δρᾶται: ἐπεὶ εἰ ἐγίνετό τις χαὶ 
PI \ ~ σ' ΓΑ vi \ \ Ὁ la Ἐκ nn \ ἐς os 

ἐπὶ τῆς ἅλω τοιαύτη χατὰ τὴν μεταβολὴν διατριβή, ἦν ἂν χαὶ ἢ ἅλως 
σ en ἡ ΄ σ \ = > \ ἊΝ ΤΟΥ ΄ 2% 

ὥσπερ ἣ ips χεχρωματισμένη. ὅλα μὲν οὖν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν 

οὗ γίνεται περὶ τὸν ἥλιον συνιστάμενα pointy χρόαν ἔχοντα, οὐδὲ χύχλῳ᾽ 
\ id le“ >. , \ aX \ ‘ , > ) 5 , , 

20 διὸ ἢ ἅλως οὐ τοιαύτη" μιχρὰ δὲ χαὶ χατὰ μόρια ἀλλ᾽ οὐ χύχλῳ γίνεται 
τε Sead ΡΟΣ τσ: δ ΤΙ ΡΣ ΠΕ ll Ox χεχρωματισμένα, ἃ χαλοῦνται ῥάβδοι, περὶ ὧν ὕστερον ἐρεῖ, ὅταν χαὶ 

\ / ld 5 \ 5 [4 ἐς > Ἃ \ ΄ \ \ led 

περὶ παρηλίων λέγῃ" ἐπεὶ εἰ συνίστατο τοιαύτη ἀχλὺς χαὶ ὑπὸ τὸν ἥλιον 

ὕδατος ἤ τινος ἄλλου μέλανος, οἵα συνίσταται καὶ ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, 
> / ) DI τ τ σ \ e ΄ la σ ΄ ς \ o 

ἐφαίνετ᾽ ἂν ἴρις ὅλη χαὶ ὁλόχληρος, τουτέστιν ὅλος χύχλος. ἣ γὰρ ἅλως 

95 ἢ διὰ τὴν τοιαύτην σύστασιν χαὶ τὰ τοιαῦτα χάτοπτρα χεχρωσμένη τοῖς 
τῆς ἴριδος χρώμασιν ἶρις ἂν ἦν, ual ἣν ἄν, φησίν, ὅλη ἢ ἶρις δρωμένη 5 

περὶ τὸν ἥλιον, ὥσπερ ἢ περὶ τοὺς λύχνους ὁρωμένη" περὶ γὰρ τοὺς λύχ- 

νους τοῦ χειμῶνος πολλάχις ἶρις φαίνεται, τὰ πλεῖστα νοτίου τοῦ χατα- 

στήματος ὄντος χαὶ ὑγροῦ. γίνεσϑαι δέ φησι τὴν ἶριν τὴν περὶ τοὺς 

80 λύχνους ἀναχλωμένης τῆς ὄψεως ἀπό τε τοῦ ἀέρος τοῦ περὶ αὐτοὺς ὄντος 

δγροῦ χαὶ ἀπὸ τῆς λιγνύος τῆς ἀπὸ τῆς φλογὸς ἀπορρεούσης χαὶ μιγνυ- 
Les ~ BS ΄ "7 Ce be eee ΚΡΈΝΕΙ ἄπ aN σ᾽ ας Dare 

μένης τῷ προειρημένῳ ἀέρι ὑγρῷ, οὔσης μελαίνης" τότε Yap γίνεται ev 
΄ - , a , ’ c \ 

omtpoy ὃ περὶ τῷ λύχνῳ ἀήρ, χαὶ διὰ τὴν μελανίαν χεχρωσμένον᾽ Ἢ γάρ 

λιγνὺς χαπνῷ ἔοιχε- χαὶ δρᾶται τότε διὰ τοῦ χατόπτρου τούτου τὸ τοῦ 10 
2 , ~ ” \ γ5}} >>. ~ σ A} ee A Ne 35 λύχνου φῶς οὔτε λαμπρὸν ἀλλ᾽ οὐδὲ φοινιχοῦν, ὥσπερ τὰ τῆς ἰριόος, 

ἀλλὰ πορφυροῦν" διὸ ἰριῶδες εἶπεν αὐτό, ἀλλ᾽ οὐχ ἶριν. αἴτιον δὲ τοῦ 

6 δὲ om. B'W 7 τοιαύτην in marg. I 8 αὐτοῦ] αὐτῷ BWa 12 et 

Ἢ] ἢ εἰ ἡ ds εἴθ ἢ BW: “ἢ εἰ μὴ B* 4) 1 τε om. BWa 

λεπτύνεταί te χαὶ BWa 18 ὅλα Β': ὅλως ΒΞ: ἅλω W: ἀλλὰ 1 20 post 

γίνεται add. τὰ Ba 21 χαὶ om. ἃ 25 7 διὰ ἃ χεχρωσμένα B! 

26 ἡ om. BWa 27 tH ἡλίῳ W et fort. B? ὁρωμένη ---λύχνους (27. 28 

om. a 33 τὸν λύχνον Bra χεχρωσμένος a 36 πορφυρόν BWa 

αἰτίαν BWa 
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μὴ ὅμοιον εἶναι τὸ χρῶμα τὸ περὶ τοὺς λύχνους τῇ ἴριδι τὸ τήν τε ὄψιν 

δι᾿ ὀλίγου ἀναχλᾶσϑαι χαὶ τὸ ἔνοπτρον εἶναι μελάντερον ἢ τὸ τῆς ἴριδος" 

διὸ χαὶ τὸ ὁρώμενον χρῶμα ἔγγιον τῷ μέλανι" ἔτι 6& μᾶλλον τοιοῦτον 

φαίνεται τοῖς ὑγροὺς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχουσι, διὰ τὸ τὴν τούτων ὄψιν 

5 ταχὺ χαὶ ἀπὸ τοῦ τυχόντος ἀναχλᾶσϑαι, ὡς λέγει, εἴ τε μὴ γίνεται τῆς 15 

ὄψεως ἀνάχλασις, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀσϑενεστέρᾳ οὔσῃ τῇ τούτων ὄψει ἀμαυρό- 

τερα χαὶ ἀσϑενέστερα προσπίπτειν τὰ ὁρώμενα: τὸ δ᾽ ἀσϑενὲς εἰς τ 

μελάντερον μεταβάλλει" τοῦτο γὰρ ἐναντίον τῷ λευχῷ τε χαὶ λαμπρῷ, 
Ψ 

μάλιστά ἐστιν ὁρατόν. διὰ τοῦτο τοῖς οὕτως ἔχουσι βαϑύτερον τὸ πορ- 
‘A 

\ 

0 

Δ 
ο 

10 φυροῦν φαίνεται. τὴν δὲ περὶ τὸ ἀπὸ τῶν χωπῶν ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης 

ἀναφερύμενον Sdwp συνισταμένην ἴριν τῇ μὲν ϑέσει τὸν αὐτόν φησι γίνε- 

σϑαι τρόπον τῇ ἐν τῷ οὐρανῷ (ὡς γὰρ ἐχείνη, χαὶ αὕτη ἐξ ἐναντίας 20 

ὄντος τοῦ ἡλίου Ἰίνεται, οὐχ οὕτω δὲ 4 περὶ τοὺς λύχνους" οὐ γὰρ ἐξ 

ἐγαντίας ὄντος τοῦ ἀπὸ τοῦ λύχνου φωτὸς γίνεται" περὶ αὐτὸν γάρ), τὸ μέν- 

15 Tor χρῶμα ὁμοιοτέρα τῇ περὶ τοὺς λύχνους" πορφυρᾶν γὰρ ἀλλ᾽ οὐ φοινι- 

χίαν τὴν χρόαν φαίνεται ἔχουσα. γίνεσϑαι δέ φησιν ἐπὶ τῆς ἴριδος ταύτης 

τὴν ἀνάχλασιν ἀπὸ τῶν μιχροτάτων μὲν πυχνῶν ὃὲ ῥανίδων χαὶ πλησίον 

ἀλλήλαις χειμένων (διὰ τοῦτο γὰρ εἶπε συνεχῶν δέ), αἵτινες ὕδωρ εἰσὶν 

ἤδη ἀποχεχριμένον, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἐν τῷ οὐρανῷ ἀπὸ μέλλον- 2% 

90 τὸς ὕδατος. διὸ μελάντεραι χαὶ αὗται ἐχείνων, ἅτε ἀπὸ μελαντέρου γινό- 

μεναι χατόπτρου. διὰ μὲν οὖν τὴν μιχρότητα τῶν ῥανίδων χαὶ ἐπὶ ταύτης 

τῆς ἴριδος τὸ χρῶμα μόνον ἐμφαίνεται τοῦ ἡλίου χωρὶς τοῦ σχήματος" 

διὰ δὲ τὴν πυχνότητα χαὶ τὸ πλησίον αὐτὰς ἀλλήλων εἶναι ὡς ἀπὸ ἑνὸς 

ἐνόπτρου δοχεῖ ἢ ἀνάχλασις γίνεσϑαι. λέγει δὲ ὁμοίως ἴριν γινομένην χαὶ 

τῷ σι 

~ Ὑ / 

ὅμοιον τὸ χρῶμα ἔχουσαν φαίνεσϑαι, xat ὅταν ἐν τοιούτῳ τις χωρίῳ 
¢ ΄ὔ tal v ‘ » ~ Ια la Ὁ ~ ῥαίνῃ, ὃ ἔστι μὲν ἄντιχρυς tod ἡλίου, ἔστι δὲ αὐτοῦ τὸ μέν τι κατα- 80 
ho pe iA Ξ Yel \ ~ aN πὶ Ἂν 5 ΓΑ σ , -" ~ 

᾿αμπόμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τὸ OF ἐπισχιαζόμενον. ὅταν Yap τις EV τῷ 

τοιούτῳ χωρίῳ εἴσω ῥαίνῃ τῷ χαταλαμπομένῳ ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τῷ ἑστῶτι 

ἐν τῷ μέρει τοῦ χωρίου τῷ σχιὰν ἔχοντι ἶρις φαίνεται. εἰπὼν δὲ ὅτι 

80 ὃ τρόπος χαὶ ἢ χρόα ὅμοια χαὶ τὸ αἴτιον τὸ αὐτὸ τῇ ἀπὸ τῶν χωπῶν. 

ἐπήνεγχε τῇ γὰρ χειρὶ κώπῃ χρῆται ὃ ῥαίνων, δειχνὺς τὴν χατὰ 
΄ > ~ c ΄ 

TAYTA αὐτῶν OWOLOTT τᾶ. 

1 εἶναι om. BWa post χρῶμα add. ἔχειν BWa τὰ περὶ BW: ta mapa a 

τοῖς λύχνοις Wa τῶ τήν te I 3 post ἔγγιον add. σχεδὸν Ba τοιοῦτον 

μᾶλλον coll. ἃ 4 τὸ om. ΒΓ 8 μέλαν BWa 12 τῇ scripsi: τῆς libri 

ἐχείνης a αὐτὴ BWa 13 τοῖς λύχνοις B'W 14 φωτὸς ex corr. I 

16 φαίνεται post φοινιχίαν (13. 14) coll. BWa ταύτην ἃ 17 πυχνῶν] μιχρῶν a 

19 éxt om. I 20 χαὶ μελάντεραι coll. Ba 20. 21 γινόμενα a 21 τὴν 

om. | 28 post ῥαίνῃ add. ἐν BWa 29. 30 ὅτι ὁ om. B'W: ὁ δὲ a 
30 ὅμοιον W tH | τῷ B 

‘ 
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14 4 a ~ ~ ares v \ A | 

p.37407 “Ὅτι δὲ τὸ χρῶμα τοιοῦτον, ἅμα δῆλον ἔσται xat περὶ 

τῶν ἄλλων χρωμάτων τῆς φαντασίας ἐχ τῶνδε. 80 

\ 4 5} x Ai \ ~ Vv , ~ Vv Ὁ >) ~ 

Μέτεισιν ἐπὶ τὸ χαὶ περὶ τῶν ahhwy Ἴρομα ον τῆς ἴριδος εἰπεῖν. 
nn 

΄ 

λέγει δέ, διὰ τί τὸ yee τοιοῦτον TO τῆς ἰριδος xm 
ὀεύτερον μὲν τὸ πρά- 

σινον, τρίτον δὲ τὸ ἁλουργόν, ἅμα ἔσεσϑαι δῆλον ἐχ τῶν δὴδ ἡδομένων. 50 

λαμβάνει δὴ πρὸς τὴν δεῖξιν τοῦ προχειμένου ὑποϑέσεις ὡς ἐναργεῖς, μίαν 

μὲν ὅτι τὸ λαμπρὸν ἐν τῷ μέλανι, τουτέστι μιγνύμενον τῷ μέλανι ἢ διὰ 
- \ 

τοῦ μέλανος ὁρώ ae φοινιχοῦ φαντασίαν ποιεῖ, ὥσπερ τ εν ἐπὶ τοῦ 

10 ἡλίου γινόμενον, ὅταν διὰ χαπνοῦ φαίνηται, δευτέραν ὅτι ἢ ὄψις ἀποτεινο- 
/ , ΕΣ ~ τ ~ ~ μένη πόρρω ἀσϑενεστέρα γίνεται, τοῦτο δέ, ὅτι μὴ ὁμοίως ὁρᾷ τοῖς 

> U4 a ΄ , = nN ΄ ad Ἂν Ξ y a ἃ ‘ ΄ ~ ‘ ΄ C ἘΞ ἐγγύϑεν δρωμένοις τὰ πόρρω χείμενα: ἔλαττον γὰρ ὁρᾶται τὰ πόρρωϑεν 
τ σ \ 110» τὴν ὅτι τὸ 1]" ΄ ΄, 557 ~ v ἣ , miki \ ~ , 

Se aes ae τῆς ὄψεως διορώσης διὰ τὸ ἐξασϑενεῖν: τρί 
το. A 

το οἷον αἀπόφ ρασις τοῦ ὁρᾶν ἐστι χαὶ στέρησις" διὰ τοῦτο γὰρ ἃ μηκέτι 

15 ἢ ὄψις δρᾶν διὰ τὸ ἀπόστημα δύναται, μέλανα αὐτῇ φαίνεται. ἢ μὲν οὖν 

τῷ 

ἀχριβεστέρα περὶ τούτων ἀρ τὶ τῆς ὀπτιχῆς οἰχεία ual τ περὶ αἰσϑήσεως 

πραγματείας: νῦν δέ, φησίν, ἐφ᾽ ὅσον χρήσιμος 6 mee αὐτῶν λόγος πρὸς 
Ἁ ’ὔ >) ~ τὸ Tpoxetuevov, ἐπὶ τοσοῦτον περὶ αὐτῶν λέγομεν. διὰ γὰρ τὸ τὴν a τὰ 
[4 \ ~ S a. πόρρω wh δυοίως δρᾶν av 1.» χαὶ διὰ τὸ τὸ μέλαν ἀπόφασιν ὅ 

0 εἶναι χαὶ στέρησιν τοῦ ὁρατοῦ τά τε πόρρωϑεν δρώμενα μελάντερα φαίνεται 

χαὶ ἐλάττω χαὶ λειότερα ἣ ἔστι τῷ τὰς ἐξοχὰς αὐτῶν τὰς ποιούσας τὰς 
τραχύτητας μὴ ὁρᾶσϑαι. ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς ἐνόπτροις ὁρώμενα μελάντερα 

φαίνεται ἢ ἔστι: χαὶ τὰ νέφη δὲ ἐμφαινόμενα τῷ ὕδατι μελάντερα φαίνε- 

ται ἢ εἰ εἰς αὐτά τις ἀποβλέπει. χαὶ τοῦτο πάνυ φησὶν ἐπιδήλως καὶ 

ὃ φανερῶς γίνεσθαι" ἢ γὰρ ἀνάχλασις αἰτία τοῦ τοιαῦτα τ ἐβδδῦα: διὰ 

τοῦ ὕδατος ὁρώμενα. οὐ γὰρ ἀχριβῶς ὁρᾶται: δρᾶται γὰρ ὡς τὰ ἀφε- 10 

στῶτα πολύ. οὐδὲν γὰρ διαφέρει ἢ τὸ δρώμενον πολὺ τῆς ὄψεως ἀπο- 
στήσαντας ὁρᾶν FH τὴν ὄψιν αὐτὴν διὰ πολλοῦ διαστήματος ὁρῶσαν ποιῆσαι" 

τὰ γὰρ δι᾿ ἀναχλάσεως ὁρώμενα διὰ πλείονος διαστήματος ἢ ὄψις ὁρᾷ 7 
v , Se ΄ ~ , 

30 εἰ ἐπ᾿ εὐϑείας ἔβλεπεν αὐτά. Get δέ, φησί, πρὸς τοῖς προειρημένοις μη- 
ΔΑ ~ , σ σ 3 ie ,ὕ ld > \ > δος 

δὲ τοῦτο λανϑάνειν, ὅτι ὅταν ἢ τοῦ ἡλίου πλησίον νέφος, εἰς WEY αὐτο 
(e ~ a\ ᾿ 4 a 

δρῶσιν οὐδὲν φαίνεται τὸ νέφος χεχρωματισμένον ἄλλῳ τινὶ χρώματι, ἀλλὰ 

λευχὸν ὁρᾶται, ἐν δὲ τῷ ὕδατι χαὶ dv ὕδατος τὸ αὐτὸ τοῦτο ὁρῶντι φαίνεται 
i 9 n 

χρῶμά τι ἔχον τῆς ἴριδος. δῆλον γὰρ ἐκ τούτου γίνεται ὅτι ἢ ὄψις, ὥσπερ 1 

3 ante μέτεισιν add. ἐκ τῶνδε B 5 τὰ post χρώματα om. BWa 10 φαίνεται a 

post δευτέραν add. δὲ a 12 ἔλαττον --- ὁρώμενα (13) om. a 13 ὁρώσης a 

14 ἀπόφανσις 1 10 ϑεωρία περὶ τούτων coll. a αἰσϑήσεων W 18 περὶ 

om. B'W yap] τῷ a τὸ om. 1 19 διὰ τὸ μέλαν ἀπόφασιν I 

20 te om. I 22 ὁρώμενα] φαινόμενα a 24 εἰ om. BW ἀποβλέποι BWa 

25 post tod add. ta W ὁρᾶσϑαι αὐτὰ coll. Ba 30 ἔβλεπον B! δεῖν ΒΝ ἃ 

εἰρημένοις BWa 94 ἔχειν ἃ 
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5» , e ~ , ¢ ~ [τὰ \ ΝΥ 

τὸ μέλαν 6. ἀναχλάσεως ὁρῶσα μελάντερον ὁρᾷ, οὕτω χαὶ τὸ λευχὸν 
> 

q 
΄ ων 3 4 , 5 A 

ἀπόστασιν τὴν πλείω, ἥτις γίνεται διὰ τὴν ἀνάχλασιν προσάγουσα auto 

΄ ἊΜ τε Z = a) «se Ἃ .ς ὦ \ Ἁ 

trov λευχόν. χεχρωματισμένον οὖν τὸ νέφος λεῦχοὸν ὧν Ope διὰ τὴν 

- ~ 5 , ‘ Pid lon 

τῷ μέλανι χαὶ τῇ ἀποφάσει τε χαὶ στερήσει. 

5 p. 374030 Ἢ μὲν οὖν ἰσχυροτέρα. 

Λέγει λοιπὸν περὶ τῶν ἐν τῇ ἴριδι χρωμάτων προσχρώμενος τοῖς χει- 
\ \ ‘ \ , X > , aa Vv > fe 

μένοις, χαὶ φησὶ thy μὲν πρώτην χαὶ ἀνωτάτω τῆς ἰριδος περιφέρειαν 
- ~ ~ v τς AA 

φοινιχοῦν χρῶμα ἔχουσαν φαίνεσϑαι διὰ ἰσχὺν τῆς ὄψεως" ἰσχυροτέρα γὰρ 5 25 

ἀπὸ ταύτης ἣ τῆς ὄψεως πρὸς τὸν ἥλιον ἀνάχλασις. οὗ χαὶ αἰτίαν ἀπέ- 

10 δωχεν ὅτι ἀπὸ μεγίστης περιφερείας γίνεται, ἀπὸ ὃὲ τῆς μεγίστης πλείστη 

ἢ ἀνάχλασις: πλείστη οὖν ἀπὸ ταύτης ἣ πρὸς τὸν ἥλιον τῆς ὄψεως ἀνά- 

χλασις, διὸ χαὶ ἰσχυροτέρα. ἰσχυροτέρα δὲ οὖσα ἧττον δρᾷ τὸ λευχὸν 

μέλαν: διὸ μᾶλλον προσάγουσα τῷ λευχῷ φοινιχοῦν ὁρᾷ τὸ λευχὸν διὰ τὸ 

χάτοπτρον. ἣ δὲ μετὰ τὴν πρώτην περιφέρειαν πράσινον τὸ χρῶμα ἔχει" 

-« σι ἀσϑενεστέρα γὰρ τῆς πρώτης, διὸ χαὶ μελαντέρα. ἢ δὲ τρίτη ἔτι ἀσϑενε- 
στέρα οὖσα τῷ ἀπὸ ἐλάττονος περιφερείας γίνεσϑαι ἔτι μελάντερον ἔχουσα 80 
φαίνεται τὸ χρῶμα: ἁλουργὸν γάρ, τὸ δὲ ἁλουργὸν μελάντερον τοῦ πρασίνου 
ὥσπερ τὸ πράσινον τοῦ φοινιχοῦ. ἐπὶ δὲ τὸ πλεῖον οὐκέτ᾽ ἐχβαίνειν φησὶ 
τὰ τῆς ἴριδος χρώματα τῶν τριῶν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς τρισὶν ἵστασϑαι, ὥσπερ 

20 χαὶ ἐπ ἄλλων πολλῶν ἣ φύσις ποιεῖ" τὰ γὰρ τρία πάντα χαὶ τὸ τρὶς πάντῃ" 
διὰ τοῦτο γάρ, ὡς εἶπεν ἐν τοῖς [Περὶ οὐρανοῦ, χαὶ ἢ τῶν μεγεϑῶν 
πρόοδος μέχρι τῶν τριῶν διαστάσεων προῆλθεν, ὡς τῶν τριῶν τὴν χατ᾽ 

ἀριϑμὸν ἐχόντων τελειότητα: πάντα γὰρ ἤδη χαὶ πολλὰ τὰ τρία. τῶν δὲ 
ἄλλων ἀναίσϑητος ἣ μεταβολή, τουτέστιν ἢ δὲ εἰς τὰ ἄλλα χρώματα 35 

25 μεταβολὴ γινομένη ἐχ τῆς ἀναχλάσεως ἀναίσϑητος, τουτέστιν ἄλλου χρώματος 
αἴσϑησις ἐν τῇ μεταβολῇ τῇ διὰ τὴν ἀνάχλασιν οὐ γίνεται. διὰ τοῦτό 
φησι τὴν ἶριν ἐν τρισὶ χρώμασιν δρᾶσϑαι ἑχατέραν: ἐρεῖ γὰρ προϊὼν ὅτι 
διπλῆ ἴρις γίνεται, ὥσπερ οὖν χαὶ ὁρᾶται πολλάχις, ἢ μὲν ἐνδοτέρω, ἣ δὲ 

ἐξωτέρω χαὶ περιέχουσα τὴν ἑτέραν χαὶ οὖσα μείζονος χύχλου τμῆμα. 
30 ξχατέραν οὖν φησιν ἐν τρισὶ χρώμασιν οὖσαν ὁρᾶσϑαι, ἐναντίως μέντοι 40 

ἔχειν αὐτὰς τὴν τῶν χρωμάτων ϑέσιν. ἐχούσης γὰρ τῆς πρώτης, ἥτις 

ἐστὶν ἢ ἐνδοτέρω, τὴν μὲν πρώτην περιφέρειαν φοινιχῆν, τὴν δὲ δευτέραν 
> πράσινον, τὴν δὲ τρίτην ἁλουργήν, ἣ δευτέρα ual ἐξωτέρα τὴν μὲν ἐξω- 

2 λευκὸν ὃν] μέλαν I: μέλαν ὃν ἃ ὃ αὐτὸν IBW, sed v exp. B 9 χαὶ om. 

BWa 11 γοῦν I 13 τῷ λευχῷ] τὸ λευχὸν ἃ 10 τὸ ἀπὸ ἃ 18 ὥσπερ 

φοινιχοῦ OM. ἃ post πράσινον add. μελάντερον BW δὲ om. B 
20 πολλῶν om. BWa ποιεῖ" ta] ποιεῖται BWa yap et πάντα --- πάντῃ om. a 

τρὶς] τρεῖς I 21 ἐν τοῖς Περὶ οὐρανοῦ] 1 p. 208 Ὁ 566. ἡ om. BWa 

25 post γινομένη add. ἡ BWa 27 χρώμασιν] σχήμασι BWa 30 σχήμασιν BIW 

32 ἐνδοτέρα | φοινιχοῦν ἃ 33 πρασίνην | ahovpyy BIW 
έ ἡ δευτέρα ---ἀλουργήν (101,1) om. B μὲν ἐξωτέρω BWa 
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(Ὁ τέραν ἔχει ἁλουργήν, πράσινον ὃὲ τὴν δευτέραν, τὴν ὃὲ ἐνδοτέρω φοινιχῆν, 

ὡς τὰ POWs χρώματα αὐτῶν πλησίον ἀλλήλοις χεῖσϑαι. 

p. 37521 Ἡ μὲν οὖν πρώτη τὴν ἔξω φοινιχίαν ἔχει. | 

Λέγει πάλιν περὶ τῆς τάξεως τῶν τῆς πρώτης ἴριδος χρωμάτων, 130. 

5 ἥτις ἐστὶν ἣ ἐνδοτέρω. χαὶ τάς γε αἰτίας τῆς τοιαύτης τάξεως προστί- 

ϑησιν. ὥστ᾽ εἰ τὰ περὶ τῶν χρωμάτων τῆς φαντασίας εἴρηται 

χαλῶς. ὑπομιμνήσχει ἡμᾶς τῶν εἰρημένων πρὸ ὀλίγου περὶ τῆς τῶν 

χρωμάτων φαντασίας, ἃ ὡς ἐναργῆ ὑπέϑετο. ἦν δὲ πρῶτον μὲν ὅτι τὸ 
λαμπρόν (λαμπρὸν τὸ λευχὸν λέγων) ἐν τῷ μέλανι 7 διὰ τοῦ μέλανος 10 

10 χρῶμα ποιεῖ φοινικοῦν, δεύτερον δὲ ὅτι ἢ ὄψις ἀποτεινομένη ἀσϑενεστέρα 
yivetat χαὶ ἐλάττων δηλονότι τὴν δύναμιν, τρίτον ὅτι τὸ μέλαν οἷον ἀπό- 

φασίς ἐστι’ τῷ γὰρ ἐχλείπειν τὴν ὄψιν φαίνεται μέλαν. εἰ δὴ ἐκεῖνα, 
φησίν, εἴρηται χαλῶς, ἀνάγχη τρίχροον εἶναι αὐτὴν χαὶ τούτοις τοῖς χρώ- 
μασι χεχρῶσϑαι μόνοις, τὴν ἀρχὴν μὲν φοινιχοῦ γινομένου χρώματος, διὰ 

15 τὸ τὸ διὰ μέλανος ὁρώμενον λευχὸν διὰ τὴν μῖξιν τοῦ μέλανος φοινιχοῦν 
φαίνεσϑαι (μέλαν ὃὲ ἤδη τὸ νέφος ἐφ᾽ οὗ ἢ ἴρις: ἤδη γὰρ εἰς ὕδωρ 15 

μεταβάλλον), τοῦ δευτέρου ὃὲ πρασίνου διὰ τὸ τὴν ἀσϑενεστέραν ὄψιν 
μελάντερα δρᾶν τὰ λευχὰ τῆς μὴ τοιαύτης: μελάντερον ὃὲ τὸ πράσινον 
τοῦ φοινιχοῦ, ἀσϑενεστέρα δὲ ἢ ἀπὸ τῆς δευτέρας περιφερείας ἀνάχλασις 

20 τῆς ὄψεως πρὸς τὸν ἥλιον τῆς ἀπὸ τῆς πρώτης, ὅτι ἀπ᾽ ἐλάττονος γίνεται 
περιφερείας, διὸ χαὶ ἐλάττους at ἀναχλάσεις τῆς ὄψεως χαὶ χατὰ τοῦτο 

ἀσϑενέστεραι. διὰ ταῦτα χαὶ ἢ τρίτη ἁλουργής᾽ μελάντερον γὰρ τὸ 

ἁλουργὲς τοῦ πρασίνου, χαὶ ἢ ἀνάχλασις ἢ ἀπὸ τῆς τρίτης περιφερείας 20 

ἐλάττων τῆς ἀπὸ τῆς δευτέρας. οὐχέτι δὲ αἰσϑητοῦ χρώματος ἣ ἔτι 
25 ἀσϑενεστέρα" ἀπὸ ἐλάττονος γὰρ πάλιν αὐτῆς περιφερείας" διὸ μόνοις τρισὶ 

χρώμασιν ἢ ἶρις χρωματίζεται. ἐπεὶ δὲ χαὶ ξανϑόν τι ὑποφαίνεται ἐν τῇ 
ἴριδι χρῶμα μεταξὺ τοῦ τε φοινιχοῦ χαὶ τοῦ πρασίνου, λέγει χαὶ τῆς τού- 

τοῦ φαντασίας τὴν αἰτίαν. οὐ γὰρ χατὰ ἀνάχλασιν τῆς ὄψεως πρὸς τὸν 
ἥλιον τὸ τοιοῦτον φαίνεται χρῶμα ἐν αὐτῇ (οὐκέτι γὰρ ἂν ἦν 7 ἴρις τρί- 

80 Ypms γινομένη οὐδὲ μόνα ἔχουσα τὰ προειρημένα τρία χρώματα), ἀλλὰ 
διὰ τὴν παρ᾽ ἄλληλα φαντασίαν τοῦ τε φοινιχοῦ χαὶ τοῦ πρασίνου ἀπο- 

5 25 

γεννᾶται ἢ τοῦ ξανϑοῦ φαντασία χρώματος" τὸ γὰρ φοινιχοῦν χρῶμα παρὰ 

τὸ πράσινον ὁρώμενον λευχὸν φαίνεται. τοῦ δὲ τὴν παράϑεσιν τῶν προ- 

1 φοινικήν IW 2 φοινιχὰ libri ὃ φοινιχίαν libri, ut Arist. F 5. 6 προτί- 

ὕησι I 6 ὥστ᾽ εἰ---χαλῶς (7) om. a περὶ] παρὰ 1 7 post ὑπομι- 
μνήσχει add. δὲ a © τὸ] τί I 11 xai om. I δῆλον a 

12 ἐχλιπεῖν BWa 13 τρίχρωτον B!: τρίχροτον W: τρίχρων te B? 16 ἀφ᾽ 

οὗ 1 11 μεταβάλλει ἃ 22 ἁλουργίς ἃ post μελάντερον add. τε BWa 

23 ἁλουργὸν a ἡ ante ἀπὸ om. | 24 ἐλάττων] ἀναχλᾶται BW: καὶ ἀσϑενεστέραν ἀποτελεῖ 

φαντασίαν in marg. add. Β΄, ut vid.: ἀσθενεστέρα τῆς ἀναχλάσεως ἃ 25 post ἀσϑενεστέρα 

add. xat BWa yap — αὐτῆς om. BWa 29 ἦν om. | 29. 30 τρίχρως 

B?: τριχῶς B'TW: τρίχροος a 33 τοῦ δὲ τὴν ---χρώματα (158,19) in marg. B? 
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εἰρημένων χρωμάτων αἰτίαν εἶναι τῆς τοιαύτης φαντασίας σημεῖον Tapa 

τίϑεται τὸ ὅταν ἦ τὸ νέφος μέλαν σφόδρα, τότε μάλιστα ἄχρατον ἴριν 

πῇ 

if Ἁ 4 A ~ 3 ? >] \ ~ ~ 

ἡΐνεσϑαι, τουτέστι ph παρεμφαίνουσαν ἄλλο τι χρῶμα, ἀλλ΄ ἐπὶ τῶν τριῶν 

(η΄ μένουσαν" συμβαίνειν δὲ τότε τὴν ἐξωτάτω περιφέρειαν τὴν φοινιχῆν διὰ 80 

τὴν τοῦ νέφους μελανίαν ξανϑὴν φαίνεσϑαι. διὰ γὰρ τὴν μελανίαν τοῦ 
σι 

2 rd ς ~ > ~ 4 ἘΞ Ἅ ΄ 5 \ ΙΝ X \ 

χύχλῳ νέφους ἣ φοινιχῇ αὐτοῦ περιφέρεια λευχὴ φαίνεται: παρὰ γὰρ τὸ 

μέλαν τὸ φοινικοῦν λευχὸν φαίνεται. ἀλλὰ μὴν [χαὶ] τὸ πράσινον χρῶμα 

uryvouevoy τῷ λευχῷ φαντασίαν ποιεῖ ξανϑοῦ χρώματος" διὸ χαὶ ἐν τῷ 

μέλανι νέφει χατὰ τὸ παρ᾽ ἄλληλα χεῖσϑαι τοῦ μὲν φοινικοῦ χρώματος 

10 λευχοῦ φαινομένου, τοῦ δὲ λευχοῦ μετὰ τοῦ πρασίνου ξανϑοῦ γινομένου, 

ἢ ἐξωτάτω περιφέρεια τῆς ἴριδος ἐν τῷ σφόδρα μέλανι νέφει ξανϑὴ patve- 35 
Ἢ EGCWTATW TEPLOSOS |$ ρ IS ς { 9g p τ Ξ Ae) [τῷ 4 9 

ται. ἔστι δὲ τὸ ξανϑὸν ἐγγυτέρω τῷ μέλανι τοῦ φοινιχοῦ χρώματος χαὶ 

μεταξὺ τοῦ τε πρασίνου χαὶ τοῦ φοινιχοῦ. ἀλλὰ χαὶ ἀπομαραινομένης τῆς 
\ 

ἴριδος λυόμενον μὲν τὸ φοινικοῦν λευχὸν φαίνεται, εἰς τὸ τοῦ 
, 

ἐφοὺς << 

15 χρῶμα ἐπανιόν, ὃ ἦν λευχὸν πρὸ τῆς συστάσεως, ἧς λυομένης εἰς ἐχεῖνο 

ἐπάνεισι τὸ χρῶμα: τότε δὲ φαίνεται τὸ χρῶμα ξανϑὸν τὸ τῆς ἐξωτάτω 

περιφερείας, διότι τὸ τῆς νεφέλης λευχὸν μιγνύμενον τῷ πρασίνῳ χαὶ τιῦέ- 

μενον παρ᾽ αὐτῷ ξανϑὸν φαίνεται. δύναται δὲ ἄχρατον ἶριν λέγειν τὴν 40 

μάλιστα ἔχουσαν τρανὰ χαὶ διηχριβωμένα τὰ προειρημένα χρώματα. τοῦ 
a. \ x / \ » \ ΄ Ὁ 7 “ f Δ 

90 δὲ παρὰ τὸ μέλαν τὰ ἄλλα λευχὰ φαίνεσϑαι χρώματα ἣ λευχότερα μέτγι- 

στόν φησιν εἶναι σημεῖον τὸ τὴν ἀπὸ τῆς σελήνης ἶριν γινομένην λευχότερα 
΄ S ~ lg ~ ~ [Ὁ ᾿ 

πάντα δοχεῖν ἔχειν τὰ χρώματα τῆς ἀπὸ τοῦ ἡλίου. αἴτιον γὰρ τούτου 

ὅτι ἔν τε τῷ νέφει ὄντι μέλανι ἢ ἔμφασις αὐτῆς χαὶ ἐν γυχτί" διπλασιαζο- 

μένου οὖν τοῦ περὶ τὴν ἔμφασιν μέλανος τὸ ἠρέμα λευχὸν μᾶλλον φαίνε- 

25 ται λευχόν. ἦν δὲ τὸ φοινικοῦν ἠρέμα λευχόν: λευχότερον οὖν φαίνεται. 4 
ὁμοίως ὃὲ χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον τῆς ἴριδος χρωμάτων λευχότερον φαίνε- 

ται" διὸ χαὶ ἢ ὅλη. ὅτι δὲ ἣ τῶν χρωμάτων τῶν διαφερόντων παράϑεσις 
πολλάχις φαντασίαν ἄλλου ποιεῖ χρώματος, δῆλόν φησιν εἶναι ἐπὶ τῶν ἀν- 

Jay: ἐν γὰρ τοῖς ὑφάσμασιν ἢ τῶν διαφερόντων ἀνθῶν παράϑεσις πλείστην 

30 ποιεῖ διαφοράν. οὐ γὰρ ταὐτὸν τὸ πορφυροῦν φαίνεται λευχῷ τε χαὶ μέλανι 

παρατιϑέμενον ἢ ἄλλῳ τινὶ χρώματι" διὸ χαὶ at πορφύραι οὐχ αἱ αὐταὶ 
ἐ 

πᾶσιν ἁρμόζουσι τοῖς χρώμασιν. ἀλλὰ ual ἐν αὐγῇ τοιᾳφδὶ ἣ τοιαδὶ τιϑέ- 50 

μενα οὐχ ὅμοια φαίνεται: τὰ γοῦν ταωνιχὰ χαλούμενα ἀπὸ τοῦ χρώματος 

ἱμάτια ἐν ταῖς πρὸς τὴν αὐγὴν περιστροφαῖς παντοδαπῶν χρωμάτων φαντα- 

2 τὸ ante νέφος om. a 4 συμβαίνειν δὲ τότε seripsi coll. Arist.: αἴτιον δὲ tod BIW: 

αἴτιον δὲ τὸ ἃ 5 ξανϑὴν] λευχὴν Ba 6 φοινιχὴ BIW: φοινιχὴν a 

7 zat delevi 9 χατὰ --- χεῖσθαι om. BWa 11 post ἴριδος add. τῆς a 

11. 12 φαίνεται] γίνεται I 12 τοῦ --- χρώματος post Eavtov exh. BWa 12. 13 xat 

τὸ μεταξὺ B 15 τοῦ post χαὶ om. Ba 14 μὲν om. BWa 15 ἐπανιόν] 

σπάνιον W 16 δὲ] δὴ Wa: om. B 18 αὐτό B: αὐτῇ ἃ 19 τρανοὺς Ia 

τὰ προειρημένα om. | 21 τῶ thy I 23 te om. I αὐτῆς) αὕτη ΒΝ ἃ 

27 ὅτι] τί τῶν post χρωμάτων om. B 30 τὸ ex tw corr. I: om. BIW I 

ἐμφαίνεται B! (ἐμ. supr. vers.) a 32 7 τοιᾳδὲ om. B'W 33 παονιχὰ BIW 
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σίας ἀποπέμπει: διὰ γὰρ τὴν αὐγὴν thy ποιὰν ἀλλοιοτέρας ποιεῖ τὰς 
φαντασίας τῶν χρωμάτων. xal οἱ ποιχιλταί φασι πολλάχις ἐργαζόμενοι 

πρὸς τὸν λύχνον διαμαρτάνειν χαὶ λαμβάνειν ἄλλα ἀντ᾽ ἄλλων. | 
Εὶ \ ὯΝ \ ~ ΡΟ, ὃς ~ , \ , \ , \ 19. , indy δὲ περὶ τῆς ἴριδος πῶς te γίνεται χαὶ τίνα χαὶ πόσα τὰ 120% 

ae > ΄΄ - ΄ \ a \ ~ 

χρώματα αὐτῆς χαὶ διὰ τί τοιαῦτά te χαὶ τοσαῦτα, λέγει χαὶ περὶ τ σι f 
διπλῆς ἴριδος γίνεται γάρ mote χαὶ διπλῆ, ὡς προειρήχαμεν ἤδη, τινὲς ὃ 

φασιν ὦφϑαι χαὶ τριπλῆν. λέγει δὲ περὶ τῆς διπλῆς τε χαὶ ἐξώτερας Gp 
μένης χαὶ περιεχούσης ὅτι χαὶ τοῖς χρώμασιν ἔστιν ἀμαυροτέρα, χαὶ τ 10 

ϑέσει τὰς χρόας ἐξ ἐναντίας ἔχει χειμένας τῇ πρώτῃ, ὡς εἰρήχαμεν. τινὲς 
10 μὲν οὖν φασι τὴν δευτέραν ἶριν οὐ χατὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον ἀνάχλασιν 

ἔτι γίνεσϑαι, ἀλλὰ χατὰ τὴν προὐπάρχουσαν ἶριν, ὡς τῆς ὄψεως ἀπὸ τοῦ 
ἐξωτέρου νέφους ὁμοίως ἔχοντος, ὡς εἶχε χαὶ τὸ πρῶτον, ἐφ᾽ οἷς ἢ tors, 

ἀναχλωμένης ἐπὶ τὴν προὐπάρχουσαν ἶριν, χαὶ διὰ τῆς ἀναχλάσεως ἐχείνην 

δρώσης" διὸ χαὶ ἀμαυρότερα τὰ χρώματα τὰ τῆς ὑπο το ἅτε ἀπὸ ava- 

15 χλάσεως γινόμενα δευτέρας. 6 δὲ ᾿Αριστοτέλης χαὶ ταύτην λέγει τὴν ἀνά- 15 

χλασιν πρὸς τὸν ἥλιον γίνεσϑαι Owotws τῇ ἐπὶ τῆς πρώτης ἴριδος, διὰ δὲ 

τὴν wall αἰτίαν oy ἀμαυρότ cod τε ἔχειν τὰ χρώματα τῆς πρώτης χαὶ 
τῇ τάξει χαὶ ϑέσει ἐναντίως sath χείμενα: ἀμφοτέρων γὰρ αὐτῶν 7 τῆς 

ὄψεως ἀσϑένεια αἰτία. ἣ γὰρ ἀπὸ tod ἐξωτέρου νέφους πρὸς τὸν ἥλιον 

20 τῆς ὄψεως ἀνάχλασις πόρρωϑεν γίνεται: πορρωτέρω γὰρ τοῦτο τὸ νέφος 
ὁρώμενα 

‘4 ΚΠ ει εν πῶ ἦν. Gwie cca. moooW Sewer. εὖϑε τῆς ἡμετέρας obews. ὡς οὖν ἢ ots TA πορρωῦεν ἐπ εὐὕεια 
ῷ ς 

ς 
ΘῚ ¢ Ἃ 5 ~ ξ΄ - a) SAA ed ied \ \ ~ Ἂ ΄ 

οὐχ ὁμοίως ἐναργῶς ὁρᾷ Ov ἀσϑένειαν, οὕτως χαὶ τὰ διὰ pax ρᾶς ἀναχλά- 2 
σεως ὁρώμενα ἐλάττω ἤδη καὶ ἀσϑενέστερα" διὰ μαχροῦ γὰρ ἣ ὄψις προσ- 

πίπτουσα τῷ ἡλίῳ τὰ χρώματα τὰ διὰ τὴν ἀνάχλασιν ὁρώμενα ἀμαυρότερα 
‘ ' ᾿ i) \ 

25 δρᾷ. ἢ δ᾽ αὐτὴ αἰτία χαὶ τῆς ἀνάπαλιν τάξεως τῶν χρωμάτων: ay’ ἧς 
υὲν γὰρ ἰσχυροτέρα περιφερείας ἢ ὄψις προσπίπτει τῷ ἡλίῳ, ταύτης φοινι- 

~ Ἁ ~ ,ὔ σ \ 2 \ ~ fay Ὁ ? τ a\ IN Z = 

χοῦν τὸ χρῶμα φαίνεται, ὥσπερ xat ἐπὶ τῆς πρώτης, ἀφ ἧς δὲ δευτέρως 
χαὶ ἔλαττον, πράσινον, ay’ ἧς δὲ τρίτως χαὶ ἔτι ἧττον, ἁλουργές. ἀλλὰ 
υὴν ἐπὶ τῆς ἴριδος τῆς δευτέρας πλείστη χαὶ ἰσχυροτάτη ἀνάχλασις ἀπὸ 530 

80 τῆς ἐντὸς Ἰίνεται περιφερείας: αὕτη γὰρ ἐγγυτέρω τῆς ὄψεως, χαὶ οὐ μα- 
χρὰν αὐτὴν πάνυ ἀποταϑεῖσαν ἀναχλασϑῆναι δεῖ. πᾶσαι μὲν γὰρ αἱ ἀπὸ 

τούτου τοῦ νέφους ἐπὶ τὸν ἥλιον ἀναχλάσεις ἀσϑενέστεραι τῶν ἀπὸ τοῦ 

πρώτου τῷ διὰ μαχροῦ γίνεσϑαι": εἰ δὲ τοῦτο τῆς ἀσϑενείας αἴτιον, δῆλον 

1 ποιεῖν BIW ὃ πρὸς τὸ BW λύχνων W 4 δὲ om. ἃ τε 

om. 1 θ᾽ τε ὉΠ: ἃ χαὶ τοσαῦτα om. B! λέγει δὴ περὶ ἃ 

6 ἴριδος --- διπλῆς (7) om. ἃ τινὲς om. B'W 7 φασιν] τισιν BIW τε] 

tis I 9 post εἰρήχαμεν add. ἤδη a 13 ἀναχλωμένη 1 14 τὰ post 

χρώματα om. | 16 tH om. BIW: ws a 17 post φησὶν add. αὐτὴν BWa 

ἀμαυροτέραν | τὰ exp. B χρώματα om. BIW 18 éxetvors BW 

ἣ post ὄψεως (19) coll. 1 20 τὸ νέφος τοῦτο coll. W τοῦτο om. | 

23 ἐλάττων BWa aovevestépa libri διὰ --- ὄψις om. B'Wa 20 ἰσχυ- 
ροτέρας | 27 δευτέρως — ἧττον (28)} ἧττον, πράσινον, καὶ ἔτι ἀφ᾽ ἧς ἧττον ἃ: δευτέρως 

- ἀφ᾽ ἧς δὲ οι. W 28 ἁλουργόν Ba 31. 82 ἀπὸ (om. τούτου) τοῦ νέφους αἱ 

ἀνακλάσεις ἐπὶ τὸν ἥλιον | 
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~ MV 

ὅτι ὅσαι αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἐγγυτέρου μέρους τῇ ὄψει τοῦ νέφους γίνονται, 
αὗται τῶν ἄλλων εἶεν ἂν ἰσχυρότεραι. ἀλλὰ μὴν ἐγγυτέρω τῆς ὄψεως ἢ 
ἐντὸς περιφέρεια τῆς δευτέρας ἴριδος: ἀπὸ ταύτης ἄρα ἰσχυρότεραι xat 80 
πλείους αἱ ἀναχλάσεις, τῷ διὰ τὸ μὴ πάνυ ἀπέχειν πολὺ διάστημα τὰς 

5 ὄψεις ἐν τῇ ἀναχλάσει σώζεσϑαι. πᾶσαι γὰρ αἱ ἀπὸ τῶν μειζόνων περι- 

φερειῶν πλείους γίνονται τότε, ὅταν διὰ τὸ μὴ μαχρὰν ἀφεστάναι πᾶσαι 
an αὐτῶν at ὄψεις σωζόμεναι ἀναχλᾶσϑαι δύνωνται. ἣ μὲν οὖν ἐνδοτέρω 

περιφέρεια τῆς δευτέρας ἴριδος διὰ τοῦτο φοινιχοῦν μὲν ἔχει τὸ χρῶμα 
χαὶ ὅμοιον τῆς πρώτης ἴριδος τῇ ἐξωτέρᾳ περιφερείᾳ, ἀμαυρότερον δὲ διὰ 

10 τὴν διὰ πλείονος ἀνάχλασιν: χαὶ γειτνιᾷ πως ἀλλήλοις τὰ ἐν ἀμφοτέραις 85 

ταῖς ἴρισι φοινιχᾷ χρώματα. ἣ δὲ δευτέρα περιφέρεια, πλέον ἀφεστῶσα 
τῆς ὄψεως, ἀσϑενεστέραν τὴν ἀνάχλασιν τὴν an’ αὐτῆς ποιουμένη πρὸς 
τὸν ἥλιον τὸ πράσινον χρῶμα λαμβάνει. ἔτι δὲ μᾶλλον ἢ ἐξωτάτω διὰ 

τὸ πλεῖον ἔτι τῆς δευτέρας ἀφεστάναι ἀσϑενεῖς τὰς ἀναχλάσεις ἔχουσα τὸ 
15 ἁλουργὲς ἐπιφαίνει χρῶμα. ἐγγυτέρω γὰρ τῆς ὄψεως οὖσα ἀνα- 

χλᾶται ἀπὸ τῆς ἐγγυτάτω περιφερείας τῆς πρώτης ἴριδος" 

τουτέστιν ἐγγυτέρω γὰρ τῆς ὄψεως οὖσα τὰς ἀναχλάσεις ποιεῖται" γίνονται 40 

yop at ἀπὸ ταύτης ἀναχλάσεις ἀπὸ τῆς ἐγγὺς οὔσης περιφερείας τῇ πρώτῃ 

περιφερείᾳ τῆς πρώτης ἴριδος. ἐγγυτάτω γὰρ τῇ ὄψει τῆς ἔξωϑεν ἴριδος 
50 ἣ ἐλαχίστη περιφέρεια" διὸ αὕτη μέν, ὡς εἶπον, φοινιχοῦν ἔχει τὸ χρῶμα, 

αἱ δ᾽ ἄλλαι χατὰ λόγον, ὡς προείρηται. ἐπιζητήσαι τις av, εἰ ἣ ἐλάττων 
περιφέρεια τῆς ἐξωτέρας ἴριδος φοινικοῦν ἔχει τὸ χρῶμα, οὖσα πλησίον 
τῆς μείζονος περιφερείας τῆς πρώτης ἴριδος, ἣ καὶ αὐτὴ τοιοῦτον ἔχει τὸ 
χρῶμα τῷ πλείους ὄψεις ἀπὸ τούτων ἀναχλᾶσϑαι πρὸς τὸν ἥλιον, τί δή- 45 

25 Tote οὐχὶ χαὶ τὸ μεταξὺ τῶν περιφερειῶν τῶν εἰρημένων πᾶν φοινιχοῦν 

ἔχει τὸ χρῶμα" ἐγγυτέρω γὰρ τοῦτο τὸ μέρος τοῦ νέφους τῇ μείζονι περι- 

φερείᾳ τῆς πρώτης ἴριδος τῇ φοινιχῇ τῆς ἐλάττονος περιφερείας τῆς δευ- 

τέρας ἴριδος. ἢ οὔτε ἀπὸ παντὸς μορίου ἢ ὄψις ἀναχλᾶται χαϑ᾽ ods 
οὕτως τὰ τοιαῦτα ὁρᾶται, οὔτε ἐπὶ τὴν ὄψιν ἀναχλᾶται τὸ φῶς ἀπὸ παν- 

30 τὸς μορίου xa? ods οὕτω τὸ ὁρᾶν, ἀλλ᾽ ὡρισμένοι οἱ τόποι τῶν ἀνα- 
χλάσεων χαὶ δεδομένην χρὴ τὴν ἀπόστασιν εἶναι τοῦ τὸ φῶς ποιοῦντος 
σώματος ἀπὸ τῶν δεχομένων αὐτὸ χατόπτρων: ἀπὸ τούτων οὖν γίνεται; 50 
ἃ ταύτην τὴν ϑέσιν ἔχει. ὑπογράφει δὲ χαὶ τὸ διάγραμμα, χαὶ ἔστι γνώ- 

ρίμον. τρίτην δὲ οὐχέτι | φησὶν ἴριν γίνεσϑαι, διὰ τὸ χαὶ τὴν δευτέραν 121: 
35 ἀμαυροτέραν γίνεσϑαι διὰ τὴν διὰ μαχροῦ ἀνάχλασιν: ἔτι γὰρ ἂν διὰ μαχρο- 

τέρου γένοιντο αἱ μετὰ τὴν δευτέραν. 

) 1 ἐγγυτέρω Wa 3 ἴριδος] εἶδος ΒῚΝΥ 4 τῷ om. I 4.5 τὰς ὄψεις a: τῆς 

ὄψεως BIW 5 exspectas σώζεσϑαι πάσας. χαὶ yap ἀπὸ αἱ om. BIW 5. 6 περι- 

φέρεια B! 6 διὰ τὸ μὴ Β΄: μὴ διὰ to ΒΝ ἃ μαχροὺς B! 7 σωζόμενα a 

8 διὰ τοῦτο om. | 9 ἐξωτέρω B: ὀξυτέρα | 10 διὰ om. 1 11 ἡ δὲ δευτέρα --- 

ἔτι δὲ μᾶλλον (13) in ras. B? 13 ἔτι δὲ] δὲ om. W: χαὶ ἔτι a 15 ἁλουργὸν ἃ 

16 ἐγγυτέρω | 17 toutéotiv— ἔριδος (19) om. 1 20 αὐτὴ | 26 ἐγγύ- 

τερον ἃ τὸ μέρος τοῦτο coll. ἃ 29 φῶς ex νέφος corr. I 32 αὐτὰ 

BIW οὖν] οὗ 1 34 δεύτερον I 30. 36 paxpotépov scripsi: paxpod libri 
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Ὥ δὲ \ Mets fe EN , ~ b) ἐ , ες ~ Ἢ 

τι OF τὰ τρία τὰ προειρημένα τῆς ἴριδος χρώματα ot γραφεῖς ὅ 

μάλιστα μιμεῖσϑαί a.’ 

τε χαὶ σχευάζειν οὐ δύνανται, χαὶ ὅτι τὸ φοινιχοῦν 

ἁλουργόν 

av πράσινον 
vio 

ayvOY  gowtnody 

) φοινιχοῦν 
ξανϑόν : πράσινον 

ἁλουργόν 

B 
c Ve 

ἢ ἔξω (pts 

χρῶμα ἐγγυτέρω ἐστὶ τῷ λευχῷ τοῦ τε πρασίνου χαὶ τοῦ ἁλουργοῦ, χαὶ 

ἐχ τούτων γνώριμον. αὐτοφυὲς μὲν γὰρ φοινιχοῦν χρῶμα τό τε χιννάβαρι 
2 ΠΡ \ \ > ΄ ᾳ ~ σ a i ~ χαὶ τὸ δραχόντιον, ὃ τοῦ αἵματος tod ζῴου: ἐχ μίξεως δὲ φοινικοῦν 

χρῶμα ἔχ τε τοῦ χουφολίϑου χα ὃ 
σι 

Ὁ ἐχ πορφυροῦ μιγνυμένων, 

λείπεται τῶν αὐτοφυῶν. πράσινον δὲ χαὶ ἁλουργὸν αὐτοφυῆ μὲν ἥ τε χρουσο- 
χόλλα χαὶ τὸ ὄστρειον, αἷμα ὃν χαὶ τοῦτο πορφύρας τῆς ϑαλασσίας, 10 

σχευαστὰ O& πράσινον μὲν ex χυανοῦ τε χαὶ ὠχροῦ, ἁλουργὸν ὃὲ ἔχ τε 

10 χυανοῦ χαὶ φοινιχοῦ: ἀντιλάμψαντος γοῦν χυανῷ ὠχροῦ μὲν τὸ πράσινον 

ἀποτελεῖται, φοινιχοῦ δὲ τὸ ἁλουργόν. xat ἐν τούτοις δὲ πάμπολυ τὰ 
σχευαστὰ τῶν αὐτοφυῶν ἀπολείπεται. χαὶ ὅτι μὲν οἱ γραφεῖς μάλιστα 

ταῦτα οὐ δύνανται μιμεῖσϑαι τὰ χρώματα, γνώριμον ἐχ τούτων" ὅτι δὲ 

τὸ φοινιχοῦν ἐγγυτέρω τῷ λευχῷ τοῦ πρασίνου τε χαὶ ἁλουργοῦ, ex τῆς 

15 σχευασίας αὐτῶν ὅλον. τὸ μὲν γὰρ φοινιχοῦν ἐκ χουφολίϑου σχευάζεται, 15 

ὅ ἐστι λευχόν, τὸ δὲ πράσινον ἐξ ὠχροῦ, 6 ἐστιν ἀσϑενὲς λευχόν: ἀμαυ- 
ρούμενον γὰρ τὸ φῶς εἰς τοῦτο πρῶτον μεταβάλλει τὸ χρῶμα: ὥστε μᾶλλον 

! 

\ 
ἐγγὺς τῷ λευχῷ τὸ φοινιχοῦν τοῦ mpactvov. διὸ εἰχότως, eva πλεῖον 

1 τρία τὰ om. BWa 4 χινάβαρι libri 5 δραχόντεον W ὃ] τὸ ex a 

éx μίξεως] γίνεται Wa: om. B! δὲ om. B! 6 tod om. BWa υεμιγμένου ἃ 

8 ὄστριον 1 χαὶ αὐτὸ ἃ ϑαλάσσης ἃ 9. ἁλουργὸν τὲ 1 10 φοινι- 

χίου BW 12 xdtacxevacta B 15 χατασχευάζεται a 18 ἐνθάδε I 

Comment. Arist. III. 2 Alex. in Meteora, 11 
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> ΄ \ ws \ ς΄. ~ δὴ 7 - , v > ~ ἐμφαίνεται τὸ φῶς τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου τῷ νέφει μέλανι ὄντι, ἐχεῖνο φοινι- 

χοῦν φαίνεται, πράσινον δὲ ἐν ᾧ ἧττον. πάλιν δ᾽ αὖ τὸ πράσινον τοῦ 
ἁλουργοῦ ἐγγυτέρω τοῦ λευχοῦ, εἴ ye τῷ μὲν ἐξ ὠχροῦ ἣ γένεσις, τῷ δὲ 
ἘΣ ws 5 ~ \ \ c \ 5 Cod ices, 4 \ Χ ἁλουργῷ ἐχ φοινιχοῦ (χοινὸν γὰρ ἢ χυανὸς αὐτοῖς), μᾶλλον δὲ λευχὸν τὸ 20 

5 ὠχρὸν 7 τὸ φοινικοῦν. δηλοῖ δέ, ὡς εἶπον, τοῦτο ἀμβλυνόμενον τὸ φῶς 

χαὶ εἰς οὐδὲν πρὸ τοῦ ὠχροῦ μεταβάλλον: ὥστε εἰχότως πάλιν ἐπὶ τῆς 

ἴριδος δευτέραν τάξιν ἔχει τὸ πράσινον χρῶμα. τελευταῖον δὲ τὸ ἁλουρ- 
yov ὡς ἤδη γειτνιῶν τῷ μέλανι, 6 ἐστιν ἀπόφασις τοῦ λευχοῦ, τοῦ μάλιστα 

δρατοῦ, χαὶ στέρησις. μαρτυρήσαι δ᾽ ἂν τοῖς προειρημένοις χαὶ τόδε" 
σ ‘ A X ied an vw A , , 

10 ὅταν γὰρ πρὸς tov ἥλιον 7 ἄλλο τι λαμπρὸν βλέψαντες μύσωμεν, παρα- 
΄ εν» i > 90 ΄ δ᾽ GN fe εἰ bl φυλάσσουσιν ἡμῖν φαίνεται xat’ εὐθυωρίαν, xa? ἣν συμβαίνει thy ὄψιν 2% 

δρᾶν, πρῶτον μὲν λαμπρὸν τὴν χρόαν, εἶτα μεταβάλλον εἰς φοινικοῦν, εἶτα 

πράσινον, εἶτα πορφυροῦν, we ἣν εἰς τὴν μέλαιναν χρόαν μεταπεσὸν 
ὃ τοῦ λευχοῦ μεινάσης ἐν τῇ ὄψει 

ὃ >) , 5" {2 jd \ 5 \ > ἐφ ¢ Vv ,ὔ σ 

18 χατ᾽ ὀλίγον ἀφανιζομένης ἀεὶ εἰς τὸ ἐγγυτέρω ἣ ἔχλυσις γίνεται. ὥστε 
εἰς τὸ φοινιχοῦν πρῶτον ἣ εἰς τὸ πράσινον: ἐγγυτέρω γὰρ τοῦτο τοῦ λευ- 
χοῦ ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τοῦ πρασίνου χαὶ ἁλουργοῦ. 

p. 375616 “Ott δ᾽ οὔτε χύχλον οἷόν te γίνεσϑαι τῆς ἴριδος. | 80 

ig \ Εἰπὼν τί τέ ἐστιν ἣ ἴρις xat πῶς γίνεται, χαὶ περὶ τῶν ἐμφαινο- 121ν ~ 

΄ὔ 20 μένων αὐτῇ χρωμάτων ἀποδοὺς τὰς αἰτίας τῆς τε ποσότητος αὐτῶν χαὶ 10 

τῆς τάξεως, μέτεισιν ἐπὶ τὸν περὶ τοῦ μεγέϑους αὐτῆς καὶ τοῦ σχήματος 

λόγον, χαὶ φησὶ write χύχλον ποτὲ ὁλόχληρον οἷόν τε εἶναι γενέσϑαι τῆς 
ἴριδος μήτε τμῆμα μεῖζον ἡμιχυχλίου. ἅμα δὲ ταῦτά τε χαὶ τὰ ἄλλα τὰ 

συμβαίνοντα αὐτῇ δῆλα δή φησιν ἔσεσϑαι ἐκ τοῦ διαγράμματος, ὃ παρα- 
\ τίϑεται. ἔστι δὲ τὰ ἄλλα τὸ xal ἡμιχύχλιόν ποτε γίνεσϑαι thy tow χαὶ bo on 

> , is /, \ , ( ΄ 4 ~ ax ‘ tf 5 x ἐλάττονα ἡμιχυχλίου, χαὶ πότε Exadtepov τούτων. πρῶτον δὲ διὰ τί ἐπὶ 
χυχλιχῆς περιφερείας φαίνεται λέγει. ἡμισφαιρίου γὰρ ὄντος ἐπὶ 1b 

~ ¢ ΄ , ~ 9 > Ka \ ~ 5 ΄ Ων ΄ τοῦ ὁρίζοντος χύχλου τοῦ ἐφ᾽ ᾧ τὸ A. πρῶτον ἐχτίϑεται τὸ πρό- 
~ \ βλημα χαὶ τὰ γινόμενα λέγει, εἶτα αὐτῶν τὰς δείξεις παρατίϑεται. φησὶ oy 

80 διὰ τῆς προτάσεως ὅτι ἂν ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος χύχλου ἡμισφαίριον ἢ τὸ ἐφ᾽ 
“" \ ἃ w~w~a ς ΄ ΄σ re: / , ΄ οὗ τὸ A (δεῖ δὲ τὸ ἡμισφαίριον οὕτως ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος χύχλου λαμβάνειν, 
ὡς ἐπιχείμενον αὐτῷ χαὶ ἔχον αὐτὸν πέρας), χέντρον δὲ αὐτοῦ, τοῦ τε 
δρίζοντος χαὶ τοῦ ἡμισφαιρίου, ἢ TOK (τὸ γὰρ αὐτὸ χέντρον ἀμφοτέρων), ἄλλου θικοντος BD ἡ σφοατριοῦν ἡ AO TCS EVA EACH 
«νὰ / “} ~ c ~ δέ τινος. σημείου ἀνατέλλοντος χαὶ ὄντος ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος τοῦ H 20 

1 ὄντι] ὅτι ΒῚ 2 ἐν τῷ ἧττον ἃ ὃ ἡ ye I 4 ἡ κύανος BW: τὸ κυανὸν ἃ 

δὲ om. 1 7. 8 ἁλουργοῦν BW 8 τοῦ --- ὁρατοῦ (9) om. a 10 βλέψαντος B! 

11 τὴν] τῇ I 15 post ὥστε add. ἢ BIW 16 els alterum om. BW 

22 μήτε---ἐκ tod δια (24) in ras. B? γίνεσϑαι BW 24 δή om. BWa 

25 ἡμιχυχλίου BW: ἡμιχλίου a 26 ἐλάττονος BWa ποτὲ Wa: τοτὲ B 

27 ἡμισφαιρίου ---τὸ A (28) om. a 28 post πρῶτον add. οὖν a 29 δὲ a 

dt τὸ ante A et post δὲ om. a 32 αὐτὸ xat ἔχον αὐτὸ 1 33 τὸ γὰρ] καὶ τοῦτο 
γὰρ I 33. 34 ἄλλο δέ τι σημεῖον ἀνατέλλον χαὶ ὃν ἃ τὸ ἢ ἃ 
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λ ’ ἊΝ ’ δ N val 2 A > = \ ~ ~ ie4 ~ 

(λαμβάνει OF κέντρον μὲν τὴν Oty, ἔπει ἔστιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἥτις πᾶσα 
>) 
Ξ 
S 

n 

0 
4 a ~ la v \ X > , \ nw 5 Δ ~ \ 

xévtpov δοχεῖ λόγον ἔχειν πρὸς τὸν οὐρανόν, τὸ O& ἀνατέλλον σημεῖον τὸν 
\ 

ἥλιον, πρὸς ὃν ἢ ἀνάκλασις τῆς ὄψεως), τούτων δὴ ὄντων, ἐάν, φησίν, at 
ἀπὸ τοῦ K, τουτέστι τῆς ὄψεως, γραμμαὶ χατὰ χῶνον ἐχπίπτουσαι;, 

5 τουτέστιν οὕτως ἐχπίπτουσαι, ὡς χῶνον ποιεῖν, ὅπερ ἔστι μὴ ἐν τῷ αὐτῷ 
ἐπιπέδῳ, GAN εἰ ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ, ὡς γίνεσϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν χῶνον ὶ 

χορυφὴν ἔχοντα τὸ H, ἄξονα δὲ τοῦ γινομένου χώνου τὸ HK. κατὰ 

Ὁ χῶνον δὲ εἶπεν, ἵνα ay ee av γωνίαν, xa’ ἣν ἣ βάσις τοῦ χώνου, % 

ὀξεῖαν ποιῶσιν: οὕτως γὰρ γίνεται χῶνος ὑπὸ τῶν ἀπὸ τοῦ K ἐχβαλλομένων. 

10 ἀναχλᾶσϑαι δὲ εἶπεν αὐτὰς ἐν τῷ ἡμισφαιρίῳ ἐπὶ τὴν μείζω γωνίαν, 

δειχνὺς ὅτι δεῖ μὲν αὐτὰς ἀπὸ τοῦ K οὕτως ἐχβάλλεσϑαι wy πρὸς ani γωνίας, 

GAN ὥστε χῶνον ποιεῖν, χαὶ ἐπὶ τὰ Μ τὰ ἐν χύχλῳ λαμβανόμενα ἐπιζεύγνυσϑαι, 

ὡς ποιεῖν ἀμβλεῖαν γωνίαν τὴν ὑπὸ τῶν HKM περιεχομένην, γίνεσϑαι δὲ δεῖ 
τὴν ἀνάχλασιν ἐπὶ τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν: οὕτως γὰρ ἔσται ἢ ὄψις, ἥτις 80 

15 ἐστὶ τὸ K, μεταξὺ tod τε νέφους, ἀφ᾽ οὗ ἣ ἀνάχλασις ἐπὶ τὸν ἥλιον, ἐφ᾽ 
οὗ εἴληπται τὸ Μ σημεῖον, καὶ τοῦ ἡλίου, ὅπερ ἐστὶ τὸ Π. τοιαύτης 
yap τῆς ϑέσεως οὔσης τοῦ νέφους πρός τε τὸν ἥλιον χαὶ τὴν ὄψιν, ἴρις 
ἡίνεται, ὡς εἶπεν ἐν τοῖς πρώτοις. αὗται δή, φησίν, αἱ eT 2 = 

ἐπὶ τὰ M, ἀναχλώμεναι δὲ dx αὐτῶν ἐπὶ τὸ H xat ἔχουσαι xa? 
90 ἀναχλῶνται τὴν μείζονα γωνίαν ay γινομένην ὑπὸ τῶν ἀπὸ τοῦ K χατὰ 

χῶνον ἐχπιπτουσῶν εὐθειῶν, πρὸς χύχλου ἘΠ φέρειαν πολ πο δος ὡς 35 

τὰ Μ, χαϑ' ἃ ἐν χύχλῳ αἱ ἐχπίπτουσαι ἀπὸ τοῦ K χατὰ κῶνον ἀνα- 

χλῶνται ἐπὶ τὸ H, εἶναι ἐπὶ χυχλικῆς περιφερείας, ἥτις βάσις ἔσται τοῦ 

χώνου τοῦ γινομένου ὑπὸ τῶν ἀπὸ τοῦ K ἐχπιπτουσῶν εὐϑειῶν. χαὶ ἐὰν 
, 

μὲν ἐπὶ ἀνατολῆς ὄντος tod ἄστρου ἣ δύσεως ἢ ἐπ᾽ αὐτὸ ἀνάχλασις ἀπὸ 
τῷ σι 

τοῦ M Ἰένηται (ἄστρον νῦν λέγων τὸ Η, ὃ πρό- 

τερον σημεῖον εἶπεν) ἂν δὴ ὄντος τοῦ ἄστρου, he 
l4 ~ ¢ 4 mI \ ~ 3 te \ 

τουτέστι τοῦ ἡλίου ἢ ual τῆς σελήνης (εἶπε γὰρ 40 
΄ \ pee! rh Sta! 3 aN ~ b) ~ BD! γίνεσϑαι χαὶ ax’ αὐτῆς ἶριν), ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς 7 

> \ a δύ ἊΝ Σ a aie > \ Ὁ ΓΕ Nene < 2 ) 80 ἐπὶ τῆς δύσεως, τουτέστιν ἐπὶ tod δρίζοντος, ἣ ἐπ 
αὐτὸ ἀνάχλασις γίνηται ὑπὲρ γῆς: ἡμιχύχλιόν φησιν 
Cc X “- e / 5 la ~ 7 ~ > ~ / ) a 

ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντος ἀποληφϑήσεσϑαι tod χύχλου tod ἐν τῷ νέφει, χαϑ᾿ ὃ 

Η K 

»" Ὁ Ὧν iA aN \ Ὡς \ ~ Ὁ 4a ἊΣ a. \ ~ > a nn a 

ἢ ἴρις φαίνεται. ἐὰν δὲ μὴ ἐπὶ tod δρίζοντος μηδὲ ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς ἡ 45 
δι, \ Bld 2 ? a ΄ > , > \. 9. , γ' ς 7 

δύσεως τὸ ἄστρον H, ἐφ᾽ ὃ ἢ ἀνάχλασις, ἀλλὰ ἐπάνω, ἔλαττον ἡμιχυχλίου 

35 φησὶν ἔσεσϑαι τὸ ὑπὲρ γῆς ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντος ἀπὸ τοῦ χύχλου ἀποτεμνό- 

3 φησίν om. a 5 τουτέστιν --- ἐκπίπτουσαι om. | 6 εἰ] ἢ B: om. a 

post alterum ἄλλῳ add. ποιῶσιν a 7 τὸ H] τὸ Hx B 6) I. thy nx 

BWa 12 M) oI 13 τῶν] τοῦ I: om. a 15 ἀφ᾽ od}—vépous (17) 

om. 1 17 τε οἵη. 1 19 ἐπὶ ta vp I 19 et 23 ἀπὸ tod 7 1 

21 πεσοῦνται a 22 ἐν χύχλῳ om. Wa 26 τῶν M BWa 28 7 om. I 

29 post tow add. 7 BWa 31 αὐτὸ scripsi: αὐτὸν BIW: αὐτὰ a 32 ἀπο- 

λειφϑήσεσθϑαι B (in ras.) 1 χύχλω | 34 6 om. BI: & W 

ἐλάττων | 
iis 
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μενον, χαὶ χατὰ ἀναλογίαν tis ἀπὸ τοῦ ὑριν τος ἀποστάσεως ἀεὶ ἔλαττον, 

ged ge: δὲ τμῆμα χύχλου ἔσεσθαι τὸ ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντος [to] ἀποτεμνό- 

μενον, ὅταν ἧ τὸ ἄστρον, ἐφ᾽ ὃ ἣ ἀνάχλασις, ἐπὶ τοῦ μέρη πεν δὴ χύχλου. 

ταῦτα διὰ τῆς προτάσεως προειπὼν ἑξῆς μέτεισιν ἐπὶ τὸ δειχνύναι τὰ προ- 

5 ξιρημένα. 

p. ϑῖδυ80 "Ἔστω γάρ, φησίν, ἐπ’ ἀνατολῆς πρῶτον, οὗ τὸ H. | 

Εἰπὼν ὅτι ἂν μὲν τὸ ἄστρον, ἐφ’ ὃ ἢ ἀνάχλασις γίνεται, οὗ τὸ 128: 
a ~ - - Tas) ~ " , Ξ- 

χρῶμα ἐμφαινόμενον τῷ νέφει ἶριν ποιεῖ, ἐπ᾽ ἀνατολῆς ἢ δύσεως ἢ; 

ἡμέ κύκλιον πολ ἡ σεσθ αι ὑπὲρ γῆς ὑπὸ τοῦ δρίξοντος τοῦ χύχλου τοῦ 

10 γινομένου ὑπὸ τῶν Μ, xa ἃ ἢ ἀνάχλασις. ἐὰν δὲ ἀνωτέρω ἢ τοῦ 

ὁρίζοντος τὸ ἄστρον, ἔλαττον ἡμιχυχλίου, πρῶτον λαμβάνει ἐπὶ τῆς ἀνα- 
as 

τολῆς αὐτὸ ὄν, τουτέστιν ἐπὶ τοῦ δρίζοντος, χαὶ δείχνυσιν ἅμα μὲν ὅτι ὃ 

χατὰ χυχλιχῆς περιφερείας af χλάσεις Ἰνργξαι τῶν ἀπὸ τὴς ate) ἡπέρ 

ἐστι τὸ Κ, ἐχβαλλομένων ἐπὶ τὰ Μ, Ete ἐστὶν ἐν τῷ νέφει, χαὶ χλω- 

15 μένων ἐπὶ τὸ ἀνατέλλον ἄστρον, ἅμα δὲ ὅτι χαὶ τ oy ἐστι τὸ τοῦ 

ὑπὸ τῶν ἀναχλάσεων γινομένου χύχλου ve γῆς ἀποτεμνόμενον ὑπὸ τοῦ 

δρίζοντος μέρος αὐτοῦ χαὶ οὐ μεῖζον. λαμβάνει δὲ σφαῖραν, χαὶ ἐπ᾽ ava- ρ ’ 

τολῆς μὲν αὐτῆς dv ἐπὶ τοῦ δρίζοντος τὸ ἄστρον, ἐφ᾽ οὗ τὸ H, ἐχβεβλη- Ι μ | i) T ? 

μένην δὲ ἀπὸ tod K, 6 ἐστι xévtpov αὐτῆς, ἐπὶ τὸ M τὴν KM χαὶ ἀνα- 10 

90 χεχλασμένην ἐπὶ τὸ Η δηλονότι, ὡς προεῖπε, χατὰ τὴν μείζω γωνίαν τῆς 

ἀναχλάσεως τῆς ἐπὶ τὸ Η γινομένης" λαμβάνει ὃὲ χαὶ τὸ Μ, ἐφ᾽ ὃ ἐπι- | \ f i ’ 

ζεύγνυσι τὴν ἀπὸ τοῦ K ἐχβαλλομένην ἐπὶ tod δρίζοντος. γίνεται δὴ τρί- 

yovoy τὸ HKM, καὶ ἐχβάλλει τὸ διὰ τούτου τοῦ τριγώνου ἐπίπεδον χαὶ 
, ~ , Cok ~o ~ 

φησὶν ὅτι ἔσται ἢ τομὴ ἢ τ τῆς σφαίρας ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ τριγώνου 

ἐχβαλλομένου ἐπιπέδου ὃ μέγιστος χύχλος. τὸ γὰρ ἐν τῇ σφαίρᾳ διὰ τοῦ ᾿ re | {| pa τῷ σι 

χέντρου το ἐπίπεδον εἰς ἴσα τέμνει τὴν oe ἢ δὲ τοιαύτη 15 
\ \ A Ψ, 5 - mae ΄ 9 \ 

τῆς σφαίρας τομὴ κατὰ τὸν μέγιστον γίνεται χύχλον: μέγιστος yap ὁ διὰ 

σφαίρας χέντρου, ὃν ὑποτίϑεται εἶναι Α. ean ὃὲ τοῦτο προσ- 

Lie: EDK ἐπ 

80 κατὰ τὸ τρίγωνον ἐχβληϑῇ τὸ ἐπίπεδον. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον" ἐπεὶ 

τοῦ τῆς 
χει > , \ DENS. oy A ε ~ ~ 
ἔϑηχς διοίσει yap οὐδὲν, ἐὰν Omotovody τῶν 

1 ἀποστάσεως -- ὁρίζοντος @) om. B'W: in marg. add. ἀποστάσεως ---δὲ B? 
2 τμῆμα --- ἀποτεμνόμενον (2. 3) om. a τὸ delevi 8 post νέφει add. τὴν BWa 

ibe pa 9 droherpdijcectat I τοῦ ante χύχλου om. I, exp. B 9.10 χύχλον τὸν 

γινόμενον B? 10 τὸ αὶ xad? ὃ I 13. 14 qrép ἐστι τὸ K scripsi: εἴπερ ἐστὶ 

τὸ ἢ 1: ἤτοι τοῦ K ἃ: om. haec et quae sequuntur ἐχβαλλομένων --τὰ M BIW, sed 

in marg. add. ἤπερ τὸ χ ἐκβαλλομένων ἐπὶ τὰ pu B? 14 τὸ pl ὅπερ BIW 

14.15 νέφει χεχλασμένων | 15 ἐπὶ τῷ ἃ ante τοῦ add. ἀπὸ Ba 16 ante 

τῶν add. τοῦ I 17 δὲ] δὴ BWa 18 τοῦ ἄστρου 1 ae K] 7 I 

ἥ ἐστι τὸ κέντρον BWa He): le : 20 δῆλον a 21 é’ @ I 22 ἀπὸ 

τοῦ ἢ] ἐπὶ] ὑπὸ [ἃ δὴ] ὃ 24 tod post διὰ om. | 25 post σφαίρᾳ 

supr. vers. add. τὸ I 26 ἴσας ἐν τέμνει ex τέμνεσθαι corr. B 29 ὁποιανοῦν 

Arist. 30 ἐχβληϑῇ post HK (29) coll. a τὸ ante ἐπίπεδον om. BWa, ut Arist. H 
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πλείω δύναται τρίγωνα γίνεσϑαι ὅμοια ἐν τῇ σφαίρᾳ τὰ HKM οὐχ ἐν τῷ 20 
αὐτῷ ἐπιπέδῳ (τοῦτο γὰρ ἀδύνατον, ὡς δείξει) ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ, 

\ a7 

χαὶ δύναται 
/ 

τέμνεσϑαι ἢ σ 
τς ¢ Νὰ ~ 

5 οὗ γὰρ ἂν tet, ἔσται ἣ του ὴ τῆς σφαίρας ὃ 

τὸ διὰ τῶν τοιούτων τριγώνων ἘΠ ent 

βάλλεσϑαι. 

Ypawwat ἐν 

αὐτῶν 

ταῦτα 

xa} 

pane οὐδέν, 

ὶ 

, 5 Q 
τούτῳ τῷ λόγῳ οὐ συσταϑήσονται τὸ 

a 

a 
EXAOTOV 

χυχλίου πρὸς. ἄλλο xat ἄλλο σημεῖον. 

ἐχβαλλομένου τοῦ δι’ 

Μ 

φησί, διοίσει, δι᾿ οὗ ἂν ληφϑῇ τεμνομένη" 
᾿ὔ 

i 
δι 

ἧ τν- χύχλος, τῷ πᾶν 

'πεδον διὰ τοῦ χέντρου ἐχ- 

D 

ἔστι δὲ ὃ λέγει 
σ΄ 
οτι 

2 [4 “3: ~ ‘ba > / 

εἰπών φησιν at οὖν ἀπὸ τῶν HK ἀναγόμεναι 

ἐν τῷ 

10 ἡμιχυχλίῳ τοῦ χύχλου τοῦ ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ προειρημένου τριγώνου ἐπι- 

πέδου 

Μ 00 συστ o- 

@ a 

ὡς (νυ χούσας. 

Ὁ 
TALS αἱ ἴσαι 

> 2 ΄ 
αὑται ἐν τουτῷ 

\ Nov: γὰρ χαὶ ἄλλῳ 

αὗται, οἷόν τε εἶναι, ὡς δείξει, ἐν δὲ τούτῳ οὐχ οἷόν τε. 
> τῷ Ὁ τα 

90 ὃξιξιν ALTOS 
v Ὁ 5 ΄ 5 ~ 

ἔστω γάρ, εἰ δυνατόν, ἐν τῷ 

ΜΚ, οὕτως 7 
ΜΚ, 
HN, ἣ ΜΚ 

\ ¢ 
μὲν ὡς 

HN πρὸς τὴν NK, 

αϑήσονται 

ταύταις, χαὶ οὕτως ἐν ἐχείῳ 
5 aX , Ψ [ἢ >? yf ’ 

ἐν δὲ τούτῳ, ἐν ᾧ αὗταί εἰσιν, 

ἐπιπέδῳ 

φανερὰν 
> αὖ 

ἮΝ πρὸς τὴν 
χα 

πρὸς τὴν ΝΚ. 

ΟΣ 
ὃ χαὶ om. Β' 

i> 

πέδων | 
~ τὶ 

τῷ] τὸ I 

ἀπὸ τοῦ ἃ 

NK] p# Bra 
23. 24 πρὸς τὴν ΗΝ --ἔστιν ἡ MK om. BW 

οὕτως ἣ μὰ πρὸς ἃ 

7 τῶν] τοῦ B!: 

20 δεδειγμένον a 

nad ἕχαστον 

τῆς a 

23 HN] 70 Bea 

τὴν NK) τ 

ΝΚ. 

αὐτῶν 

21. 

πρὸς ἄλλῳ τινὲ σημείῳ, ὡς εἶναι ἐ 

πιπέδῳ τε χαὶ τῷ αὐτῷ ἡμιχυχλίῳ ἄλλας τινὰς πρὸ 

ἔχει ἣ HM πρὸς τὴν KM: 
~ 5 ~ va als Cc ~ wv 

15 τοῦ αὐτοῦ χύχλου δύνανται ληφῦτναι ἄλλαι ἐν τῷ αὖτ 

Sty] 

~ id 7 

τῷ ἡμιχυχλίῳ 

παρΐῆχεν, 

μὰ \ 

ETCEL οὖν 

ὶ ἐναλλὰξ 
ε 

χαὶ ἔστιν % Ἢ 

coll. a 

4 ἂν -- ἔσται (5)] καὶ tyydycetat I 

10 χύχλου τὸ 1 

22 πρὸς μὰ I 

NK] px 

ἣν px a 

ἔχουσιν, 

ἐχβεβλημένου γεγονότος αἱ ἀπὸ τῶν H χαὶ K εὐϑεῖαι ἠγμέναι ἐπὶ 
> 

‘ 

ἜΜΕΝ, 

ὃ ἂν δειχνύμενον 

ἔχουσα ὡς ἣ ΗΜπ 
ὡς (ἢ ΗΜ π 

ἡ HM ae 

ἐσ τιν, 

ὡς 

MK τῇ NK ἴση: 

ΒΙΝΝ yA ~ 

ola τῶν 

τῷ 
ry 

\ 

αὐτῷ 

ἐν μὲν γὰρ τῷ δ ῳ apna 

“ail, ὡς 

ἐν ἄλλῳ μὲν 

τὸν αὐτὸν ἐχούσας πρὸς ἀλλήλας λόγον, ὃν τὸς 

τὴν δὲ τούτου 

οὕτως. 
\ 

ρὸς τὴν 

ρὸς τὴν 

τὴν 
5 \ 

ἐχ γὰρ 

5 post χύχλος add. ἐστὶ I 

I: px Ba 

καὶ ἔστιν ἡ] ἡ δὲ a 

11 ἐχβαλλομένου I 

22 HN] zp. BIW: 

np a 

ἐφ᾽ ᾧ A ἧἣμι- 30 

ς ἀλλήλας οὕτως 85 

40 

ἐπι- 

δ΄ BY 
ὡς ἡ χημ I 

24 HN scripsi: yxy I: 
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~ 
(a Lond 3 \ \ , . 

τοῦ χέντρου ἀμφότεραι" ton ἄρα xal ἢ ΝΗ τῇ ΜΗ. ἀλλὰ χαὶ μείζων 
: , 

/ ~ ΄ 

ὑπὸ γὰρ τὴν μείζω γωνίαν ὑποτείνει χαὶ ἔστιν ἐγγυτέρω τῇ διαμέτρῳ" 45 

M 

N 

H K 

ὅπερ ἀδύνατον. ὅμοιος 6 λόγος; χἂν ἄλλαι τινὲς ληφϑῶσιν ἐν τῷ αὐτῷ 

ἡμιχυχλίῳ ὡς τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας τῷ τῆς ΗΜ πρὸς 50 

5 τὴν ΜΚ. τοῦτο μὲν οὖν, ὡς εἶπον, ὡς γνώριμον παρείασε. δείχνυσι δὲ 
ς»-" ~ Ce Al γ ΄ ς a ΄ f te ΔΙΌ, - HK 

ἑξῆς, πῶς ἐπὶ xduhov περιφερείας ἢ ἀνάχλασις γίνεται τῶν ἀπὸ τῶν 

ἀναχλωμένων ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ὃν ἔχει ἢ HM πρὸς τὴν MK, xat φησιν 

ἐπεὶ yap τά te KH σημεῖα δέδοται, χαὶ 7 HK δεδομένη ἂν εἴη 

χαὶ ἣ MH. | ; 

10 Ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον" ἦν τὸ Η δεδομένον τῇ ϑέσει" τοῦτο γὰρ ἦν 122v 
Wg Ὁ ἐν ~ > ~ VA 4 -Ὁ > \ \ \ K Χ ἐπ a 

τὸ ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς εἰλημμένον σημεῖον. ἀλλὰ xat τὸ K, τὸ χέντρον τοῦ 
΄ , Ν ») 4 Ὁ ὃ ἧς oo 0 Q_g Lé anit i ~ = 

χύχλου. τούτων δὲ ὄντων δεδομένων τῇ ὕέσει δεδομένη γίνεται τᾷ TE με- 

γέϑει καὶ τῇ ϑέσει ἢ ΚΗ γραμμή. xat ἐπεὶ ἴση ἐστὶ τῇ KH 7 KM (x 

yap τοῦ χέντρου ἀμφότεραι), δεδομένη γίνεται χαὶ αὐτὴ τῷ μεγέϑει: ἢ 

15 γὰρ ἴση τῇ δεδομένῃ δεδομένη τῷ μεγέϑει καὶ αὐτή. αὐτὸς δὲ τὸ μὲν 
\ / ὦ ἢ ΄ > \ Ἃ , Vv μι a7 \ \ 

χαὶ ταύτην δεδόσϑαι ὡς ἐναργὲς ὃν παρείασεν, ἔλαβε 68 δεδόσϑαι καὶ τὴν 

HM διὰ τὸ δεδομένην εἶναι τὴν ΚΠ. γίνεται δὲ ἢ HM χαὶ αὐτὴ δεδο- 10 

μένη τῷ μεγέϑει διὰ τὸ γενέσϑαι χαὶ τὴν ὑπὸ τῶν HKM περιεχομένην 

Ἰωνίαν δεδομένην διὰ τὸ τὰς ἀπὸ τοῦ K χατὰ χῶνον ὡς περὶ ἄξονα τὴν 
2 7 > lA σ ¢ σ͵ ~ ~ ἘΝ N » 

200 ΗΚ ἐχπιπτούσας ἐν χύχλῳ οὕτως, ὡς ἕνα χῶνον ποιεῖν, ἄξει τὴν ἴσην 

φυλάττειν ἐν τῇ περιφορᾷ τε καὶ τῇ τοῦ χώνου συστάσει γωνίαν" τὸ γὰρ 
A ~ >] i“ ~ £2 5 9\ Ss l4 c \ 9.9 , Χ 

nord χῶνον ἐχπίπτειν τοῦτο ἦν. εἰ δὲ δεδομένη ἣ HM xat δεδομένον τὸ 

Η σημεῖον, 4 HM χύχλου περιφερείας ἐφάψεται, οὗ χέντρον μὲν τὸ K, 

διάστημα δὲ ἢ ΚΜ. ἔστω οὖν ὃ χύχλος ὁ ΜΝ. ἐφάπτεται δέ γε χαὶ ἣ MK τὸ 
P 3 Ng ee Me eethe Ἐ RAS | coh νῷ \ x 7 ᾿ WAN \ 25 χατὰ τὸ M χύχλου περιφερείας, οὗ χέντρον μὲν τὸ K, χορυφὴ ὃὲ τὸ M, 

σ > ΄ ΄ 5 ~ , > > “ ὅς ἐστιν ὃ χείμενος an’ ἀρχῆς, ὃ δρίζων, διὰ τὸ δεδομένον τε εἶναι τὸ 

Κ σημεῖον χαὶ τὴν ΜΚ καὶ αὐτὴν δεδομένην. ἐπεὶ τοίνυν δύο χύχλων᾽ 
ἐφάπτονται αἱ MK HM χατὰ τὸ Μ σημεῖον, χατὰ χοινὴν τομὴν αὐτῶν ἐφάψον- 

1 NH] np ἃ μείζω | 2 χαὶ ἔστιν] τὴν ὑπὸ nxp δηλονότι. ἡ yap np ὑπὸ τὴν 

nup. ὑποτείνει. ἔστι δὲ καὶ ἃ 4 HM] xp. I 11 σημεῖον εἰλημμένον coll. BWa 
13 ἐπεὶ] ἐπὶ a ἐχ] ἐν I 14 ἀμφότερα IW 16.17 thy xp I 17. 18 

διδομένη a 18 τῷ μεγέϑει post καὶ αὐτὴ (17) coll. BWa γενέσϑαι] γίνεσϑαι BWa 

τῶν om. | 22 εἰ) ἡ I δὲ om. B ἡ HM] ἦν B: om. I: 4 om. W 
23 τὸ Καὶ et KM (24)] littera K falsa est: τὸ ὁ et op corr. B? 24 KM) pev I 

οὖν ex νῦν corr. I: om. BWa 26 ὅς] 6 I 6 ante ὁρίζων om. a: del. B? 

27 χαὶ αὐτὴν --- ΜΚ (28) om. a 28 post M add. οὖν a 
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ται. χαὶ ἐπεὶ δύο χύχλων τεμνόντων ἀλλήλους δεδομένων τῇ ϑέσει 7 
\ \ , > ἐς > 7 > \ \ \ ~ Ve) \ 

χοινὴ τομὴ γίνεται δεδομένη, δεδομένον ἐστὶ χαὶ τὸ Μ oyusiov. χαὶ ἐπεὶ 
ἢ ΗΜ δεδομένη, δεδομένη δὲ χαὶ 7 MK, λόγος ἔσται αὐτῶν πρὸς ἀλλή- 
λας δεδομένος. δεδομένος δέ ἐστιν ὃ λόγος, ᾧ δυνάμεϑα τὸν αὐτὸν 20 ἐ 
πορίσασϑαι. δείξας δὲ ὅτι δεδομένον τε τὸ M, χαὶ δεδομένος ὃ τῆς HM or 

πρὸς τὴν MK λόγος, πάλιν ὑπομιμνήσχει tod χειμένου tod ὅτι πρὸς 
ἄλλῳ σημείῳ τῆς ΜΝ περιφερείας τῶν ἀπὸ τῶν ΚΗ σημείων ἀγομένων 

5 ~ Sa 5N , > , > ~ Ὁ 1d εὐθειῶν 6 αὐτὸς λόγος οὐ συνίσταται ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ. 

M 

H 

N 

p. 376210 ᾿Εχχείσϑω οὖν γραμμή tes ἣ AB. 

10 Ἔχων δεδομένον τὸν τῆς HM πρὸς τὴν MK λόγον τὸν αὐτὸν λαμ- 
βάνει ἐχϑέμενος γραμμήν τινα τὴν ΔΒ καὶ τέμνων αὐτὴν ἐν λόγῳ, ὃν 
ἔχει ἣ ΗΜ πρὸς τὴν ΜΚ, ἵνα ὡς ἢ ΜΗ ἔχει πρὸς τὴν MK, 4 Δ ἔχῃ 50 
πρὸς τὴν Β. καὶ ἐπεὶ μείζων ἣ ΜΗ τῆς MK (ἔχειτο γὰρ ἐπὶ τὴν μείζω 
Ἰωνίαν ἀναχεχλασμένη τὴν γινομένην ὑπὸ τῆς ΚΜ πρὸς τῇ διαμέτρῳ τοῦ 

15 χύχλου, ὥστε ὑπὸ τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν ὑποτείνουσα ἐν τῷ ΚΜΗ τρι- 

Ἰώνῳ μείζων ἐστὶν ἑκατέρας τῶν λοιπῶν τόῦ τριγώνου πλευρῶν), μείζων 

δὴ καὶ ἢ Δ τῆς Β ἔσται. τοῦτο λαβὼν προσπορίζει τινὰ τῇ B εὐϑεῖαν, 
τουτέστιν ἐχβάλλων τὴν ΔΒ ἐπὶ τὸ Β ἀφαιρεῖ an’ αὐτῆς τὴν Z, ἵνα 

οὕτως ἔχῃ, ὡς ἣ Δ πρὸς thy Β, οὕτως ἣ ΒΖ συναμφότεραι πρὸς | τὴν 128" 

40 Δ. ἐν τῷ αὐτῷ ἄρα λόγῳ, ὡς ἢ ΜΗ πρὸς τὴν ΜΚ, ἔστιν ἥ τε Δ πρὸς 

1 δεδομένων om. BWa ὃ. 4 ἀλλήλους a 4 ὃ om. BWa 6 πρὸς τῆς 

ἘΠῚ πρὸς τῇ W MK] μη 1 10 ἔχουσα W post αὐτὸν add. αὐτῇ 

B, αὐτὴ W, αὐτῷ a 11 τεμὼν BWa 14 τῶν γινομένων BW δια- 

μέτρῃ ἃ 15 ὑπὸ τὴν om. BW ὑποτείνουσαι B! 17 δὴ] δὲ B 

ἔσται] εὐθείας BWa τοῦτο --- εὐϑεῖαν om. BW εὐθείᾳ a 18 τουτέστιν] 

χαὶ BIW ἐπὶ τὸ ζ Bea ἵνα--ἔχῃ (19)] οὕτως ὡς ἔχειν BWa 19 σὺν 

ἀμφοτέρω I 20 ws] ᾧ BWa MH) px I post MK add. ἐστὶν BWa ἔστι te ἡ I 
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chy Β καὶ 4 BZ πρὸς τὴν A. ped? ἃ λαμβάνει πάλιν, ὡς ἣ Ζ ἢ προσ- 
~ ~ Vv \ \ fe Oo y \ lf Syn 

πορισϑεῖσα τῇ B, ἔχει πρὸς τὴν HK, οὕτως ἔχειν thy Β πρός τινα ἀπὸ 

τοῦ K ἐπ᾽ εὐθείας ἐχβεβλημένην τῇ ΗΚ, ἣν λαμβάνει εἶναι τὴν KIL. 

χαὶ ἀπὸ τοῦ II, 6 ἐστι πέρας τῆς ΚΙ εὐϑείας, ἐπὶ τὸ M ἐπιζευγνύει εὐ- 

5 ϑεῖαν τὴν TIM. ταῦτα λαβών φησι πόλον γίνεσθαι τὸ I] τοῦ χύχλου, or 

πρὸς ὃν at ἀπὸ τοῦ Καὶ γραμμαὶ χατὰ χῶνον ὡς περὶ ἄξονα τὴν ΗΚ éx- 

βαλλόμεναι προσπίπτουσι. χαὶ διὰ τί πόλος ἔσται τὸ IL τοῦ προειρημένου 

χύχλου, λέγει: ἔσται γάρ, φησίν, ὡς ἣ Z πρὸς τὴν HK χαὶ ἣ Β πρὸς 

τὴν ΚΠ, οὕτως χαὶ ἢ Δ πρὸς τὴν ΠΜ. ὅτι μὲν οὖν τούτων οὕτως 

10 ἐχόντων πόλος ἐστὶ τὸ Π σημεῖον τοῦ προειρημένου χύχλου, ust ὀλίγον 10 
> 1s ~ AE νος 9.) 35 ΄ σ ς ἰ Μ, ᾿ \ 

δείξει. πρῶτον δὲ δείχνυσι δι’ ἀδυνάτου ὅτι ὡς ἢ Z ἔχει πρὸς τὴν HK 

χαὶ ἢ Β πρὸς τὴν ΚΙ, οὕτως ἔχει χαὶ ἣ Δ πρὸς τὴν ΠΜ. μὴ γὰρ 

ἐχέτω ὡς ai προειρημέναι πρὸς τὰς προειρημένας, οὕτως ἢ Δ πρὸς τὴν 

ΠΜ. ἕξει ἄρα τὸν αὐτὸν λόγον ἐχείναις ἢ Δ ἢ πρὸς μείζονά τινα τῆς 1 

15 TIM ἣ πρὸς ἐλάττονα. ἐχέτω πρὸς ἐλάττονα τὴν ΠΡ. 4 αὐτὴ δὲ δεῖξις 
c uy μ᾿ μὴ , ~ a Xr τὸν A l4 Ν 5 \ 

ἁρμόσει χἂν πρὸς μείζονα ληφϑῇ. διὰ τοῦτο γὰρ προσέϑηχε τὸ οὐδὲν 

γὰρ διοίσει: ἄν τε γὰρ μείζων ἢ ΠΡ τῆς TIM ληφϑῇ ἄν τε ἐλάττων, 20 

τὸ αὐτὸ ἀδύνατον ἀχολουϑήσει. ὃν ἄρα λόγον ἔχουσιν at ZB Δ πρὸς 

ἀλλήλας, τοῦτον ἕξουσιν χαὶ αἱ HK KIT ΠΡ πρὸς ἀλλήλας. αἱ δὲ Z BA 
20 ἀνάλογον εἶχον πρὸς ἀλλήλας, ὡς % A πρὸς Β, οὕτως ἣ ZB πρὸς τὴν 

Δ. χαὶ 
\ ~ ~ Vv fa ς 

πὶ τῶν λοιπῶν ἄρα, ὡς 7 ῬΠ πρὸς τὴν ΠΚ ἔχει, οὕτως ὅλη 9ὅ 
—_ 

: 
ἐ 

ἢ HII ἕξει πρὸς τὴν ΠΡ. αὐτὸς δὲ ἀναστρέψας εἶπεν ὅπερ ἢ HII πρὸς 

τὴν ΠΡ, τοῦτο ἣ PII, πρὸς IK. 

2 τῇ scripsi: τῶ libri τινα] thy a I ὃ εἶναι τῇ xm BIW 4 zai om. I 

ΚΠῚ ηπ BWa εὐθείας] ἐπ᾽ εὐϑείας I 5 τοῦ om. ΒΥ 7 post 

τί add. τοῦτο BWa τὸ Il om. a 8 Z] χξ I B] nx I 9 οὕτως 
ante zai om. BWa τούτων om. | 10 ἐστὶ) γίνεται BWa 12 4 Bl. 4 ql 

ΠΜ] ταῦ B μὴ γὸρ --- ΠΜ (14) om. I 19 καὶ αἱ] καὶ ἡ BWa HK} ηδ I 
αἱ δὲ --- ἀλλήλας (20) om. W 21. 22 ὅλη ἡ πα I 23 thy om. BI 
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Ταῦτα δείξας ἑξῆς ἐπὶ τὸ P ἀπό te tod K χαὶ ἀπὸ τοῦ H eddetuc 
ἐπιζεύξας tas HP χαὶ KP, ταύτας φησὶ τὸν αὐτὸν ἕξειν λόγον πρὸς ἀλλή- 
λας, ὃν ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας ἢ HII πρὸς ΠΡ. οὗ αἰτίαν ἀπέδωχε τὸ 80 
περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν LI, οὖσαν χοινὴν δύο τριγώνων, τ 

5 τοῦ μείζονος χαὶ τοῦ ΚΠΡ τοῦ ἐλάττονος, ἀνάλογον εἶναι τὰς ὁμολόγους 

πλευρὰς ἀλλήλαις. εἰσὶ γὰρ πλευραὶ περὶ τὴν I] γωνίαν τοῦ μὲν μείζονος 86 = 

αἱ HII ΠΡ, tod δὲ ἐλάττονος αἱ ΚΠ ΠΡ, ὁμόλογοι ὃὲ ἢ μὲν HII, οὖσα 
τοῦ μείζονος τριγώνου πλευρά, τῇ ΠΡ, οὔσῃ τοῦ ἐλάττονος πλευρῦ" ἐν 
yap τοῖς λόγοις Fyobuevar αὗται τῶν τριγώνων λαμβάνονται" πάλιν δ᾽ 40 

10 ὁμόλογοι τοῦ μὲν μείζονος ἣ ΠΡ, τοῦ δ᾽ ἐλάττονος ἢ [ΠΚ’ ἑπόμεναι γὰρ 

αὗται πάλιν ἐν τοῖς προειρημένοις λόγοις, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ 7 ΠΡ, ὡς 
ρ PARE nyo a= με Hy ρ ‘ | ’ > 

τοῦ ἐλάττονος τριγώνου πλευρὰ λαμβανομένη, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἢ IIK, 45 

χαὶ αὐτὴ οὖσα τοῦ ἐλάττονος τριγώνου. τούτων δὲ οὕτως ἐχουσῶν χαὶ 

ai λοιπαὶ τῶν τριγώνων πλευραὶ τὸν αὐτὸν ἕξουσι λόγον πρὸς ἀλλήλας, 

15 δμολόγως λαμβανόμεναι. εἰσὶ δὲ λοιπαὶ τοῦ μὲν μείζονος ἣ HP, τοῦ δὲ 

ἐλάττονος 4 ΚΡ. ἕξει ἄρα χαὶ ἢ HP πρὸς τὴν PK τὸν αὐτὸν λόγον, 

ὃν ἢ μὲν ΗΠ πρὸς ΠΡ, ἣ δὲ PIT πρὸς ΠΚ’ οὕτως γὰρ ληφϑεῖσαι γίνονται 
¢ ΄ id 7 \ 5 Ν ~ , la 5 \ \ a Vv 

δμόλογοι: ἡγούμεναι yap ἀπὸ tod μείζονος τριγώνου. ἀλλὰ μὴν ὃν ἔχει 

λόγον ἣ ΗΠ πρὸς ΠΡ καὶ ἣ ΠΡ πρὸς ΠΚ,, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον καὶ ἣ ὅθ 

20 ΗΜ πρὸς τὴν MK. ἦν γὰρ ὡς ἢ ΗΜ πρὸς MK 4 τε Δ πρὸς τὴν Β 

χαὶ ἣ ΒΖ πρὸς τὴν Δ' ὡς δὲ εἶχεν ἢ ZB πρὸς Δ, οὕτως ἐδείχϑη ἔχουσα 

χαὶ ἢ ΠΗ͂ πρὸς ΠΡ καὶ ἣ ΠΡ πρὸς τὴν ΠΙζ. ὡς ἄρα ἔχει ἢ ΗΜ πρὸς 

τὴν ΜΚ, οὕτως ἕξει καὶ ἢ HP πρὸς τὴν PK. ἔσονται ἄρα πρὸς ἄλλῳ 

χαὶ ἄλλῳ σημείῳ ἐν τῷ αὐτῷ ἡμιχυχλίῳ ἀπὸ τῶν ΗΚ χεχλασμέναι εὐ- 
» > “« 3 ς- , σ ΧΑ δῶ 7 ID 7 » \ 

25 ϑεῖαι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ὅπερ ἐδείχϑη ἀδύνατον. ἀδύνατον apa τὴν A 

πρὸς ἐλάττονα τῆς TIM τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν, | Oy λόγον ἔχει ἢ μὲν Z ᾿Σὺν 

πρὸς τὴν HK, 4 δὲ Β πρὸς τὴν ΚΙ]. ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς μείζονα: ὁμοίως 
\ δὼ Ἃ > ΄ \ 7 "7 \ IIM \ hs SERN 4 

γὰρ ἀδύνατον ὃν δειχϑήσεται. πρὸς ταύτην ἄρα τὴν TIM τὸν αὐτὸν λόγον 

ἕξει ταῖς προειρημέναις. ἔσται ἄρα ὡς ἢ HII πρὸς τὴν TIM ἢ LIM πρὸς 

80 τὴν ΠΚ ἐν τοῖς τριγώνοις τοῖς ΠΜΠ KIIM, καὶ εἰσὶν αὗται ἀνάλογον 

ἀλλήλαις περὶ τὴν Il, τὴν χοινὴν αὐτῶν γωνίαν. xal αἱ καταλειπόμεναι 

ἄρα αὐτῶν πλευραὶ τὸν αὐτὸν ἕξουσι λόγον πρὸς ἀλλήλας ὁμολόγως λαμ- ὅ 

βανόμεναι: εἰσὶ δὲ χαταλειπόμεναι ἥ τε ΗΜ, τοῦ μείζονος οὖσα τριγώνου 

πλευρά, διὸ χαὶ ἡγουμένη, χαὶ ἣ ΚΜ, οὖσα τοῦ ἐλάττονος τριγώνου χαὶ 

35 ἑπομένη. ἔσται ἄρα ὡς 7 ΗΠ πρὸς [IM ἥ te ΠΜ πρὸς ΠΚ καὶ ἣ HM 

πρὸς MK. ὧν οὕτως ἐχόντων 6 πόλῳ μὲν τῷ II, διαστήματι δὲ τῇ [IM 

2 HP χαὶ KP Arist.: KP χαὶ HP libri 3 ἡ xn IW 4 τὸ x I 6 εἰσὶ γὰρ] ὁμό- 

λογοι δὲ 1 ΠῚ om. B 7 at HIN) αἱ xn I οὖσαι W 11 πάλιν αὗται coll. BWa 

13 ἐχόντων a 15 λαμβανόμενα a μὲν om. BW 16 HP] zp | 17 ΗΙΠ 

a I IK] qx I ληφϑεῖσα a 18 γὰρ om. a 19 xal πρ a 90 τὴν 

ante MK om. Wa ὡς ἡ xp. 1 21 ἐλήφϑη BWa 99 HM] xp. I 

25 τὴν A] thy χη I 26 λόγον post ὃν om. BWa 29 ἡ ΠΝ -- τὴν IK (80) in 

marg. add. B? 31 χοινὴν] χειμένην | 32 λόγον ἕξουσι coll. a 33 HM] xp. I 

34 post τριγώνου add. διὸ a 35D HI) xx I 36 πόλος B: ex πόλω corr. I? 
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Ἰραφόμενος χύχλος ἁπάντων ἐφάψεται τῶν σημείων τῶν χαϑ᾽ ἃ ἢ ἀνά- 

χλασις τῶν ἀπὸ τοῦ K χαὶ H χλωμένων ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ γίνεται, ἃ 

χλάσεις γωνίας εἶπεν. εἰ γὰρ μὴ ἐφάψεται, συμβήσεται τὸν αὐτὸν ἔχειν 10 

λόγον πρὸς ἀλλήλας τὰς πρὸς ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ σημείῳ ἐν τῷ αὐτῷ. ἐπι- 
- ~ σ 397 ν 

πέδῳ χλωμένας ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων εὐθείας, ὅπερ ἀδύνατον. ἔσον- 
σι 

\ 2 2 , ~ 2 ΄ 2 e > δ σ 4 ~ ΄ λ 

ται γὰρ ἐν ἐχείνῳ τῷ ἐπιπέδῳ, ἐν ᾧ av μὴ ἅπτηται Ἢ τοῦ χύχλου 

περιφέρεια τῶν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ χειμένων ἀναχλᾶσϑαι ἀπὸ τῶν ΚΗ ση- 

μείων, ἄλλαι τινὲς ἐφαπτόμεναι τῆς περιφερείας τὸν αὐτὸν ἔχουσαι λόγον 

πρὸς ἀλλήλας, ὃν χαὶ πᾶσαι αἵ πρὸς τὸ M ἀπὸ τῶν KH ἀναχλώμεναι" 1ὅ 
Σ, ς ΄ y ΄ 

10 ἐν ᾧ λόγῳ εἰ ἀναχλῶνται καὶ at μὴ ἐφαπτόμεναι, ἔσται τὸ προειρημένον 
3 ἡ oo Ὧι "4 4 Pd) X ¢c Tt X\ ad ἴξι «ὖ 

ἀδύνατον. οὕτως ὃξ ἔχοντος τούτου, ἄν τὸ ἡμιχύχλιον τὸ τοῦ δρίζοντος, 

ἐν ᾧ ἣ χλάσις γέγονε τῶν ἀπὸ τῶν ΚΗ σημείων πρὸς τῷ Μ, περιάγηται 20 

περὶ τὴν HKII διάμετρον, συμπεριαγόμενον τὸ ΚΗΜ τρίγωνον χατὰ τὸ Μ 
~ \ sf Te \ Α , = pa X\ ~ , 

σημεῖον τὸν χύχλον ποιήσει τὸν γραφόμενον πόλῳ μὲν τῷ Il, διαστήματι 

15 δὲ τῇ TIM: οὐδὲν γὰρ διαφέρει ἢ ἐχεῖνον γραφόμενον ἐφάπτεσϑαι τοῦ M 25 

ἢ τὸ M περιαγόμενον γράφειν ἐχεῖνον. περιαγομένου δὴ τοῦ ἡμιχυχλίου 
\ , \ es ~ 2 X ~ , > ~ ~ > 

φησὶ πάσας τὰς ἀπὸ τῶν HK χλωμένας πρὸς τῷ Μ ἐν πᾶσι τοῖς ent- 

πέδοις ὁμοίως ἕξειν χαὶ ἴσην ποιήσειν γωνίαν τὴν ὑπὸ τῶν ΚΜΗ ὅμοιον 80 

τὰρ ἐν τῇ περιαγωγῇ τὸ τρίγωνον μένει. ἀλλὰ μὴν καὶ ἣν ποιοῦσιν ἐν 

90 τῇ περιαγωγῇ αἱ ΚΠ TIM περὶ μένουσαν τὴν HII, ἀεὶ ἴση ἔσται. ἔσται 

οὖν ἐν τῇ περιαγωγῇ τοῦ ἡμιχυχλίου τρίγωνα ἐπὶ τῆς ΗΠ καὶ ΠΚ ἴσα 

τῷ HMII ΚΜΠ συνιστάμενα, ὧν af ἀπὸ τῶν M κάϑετοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ση- 
~ ~ ~ ᾿Ν \ ~ σ » Vv 4 

μεῖον πεσοῦνται τῆς HI] διαμέτρου" χαὶ δῆλον ὅτι ἴσαι ἔσονται. πιπτέτω- 

σαν ἐπὶ τὸ O, μεταξὺ δὲ πάντως πεσοῦνται τοῦ τε K χαὶ tod Π’ τὸ 0 8ὅ 
/ 

τῷ σι ἄρα χέντρον ἔσται τοῦ χύχλου τοῦ γινομένου χατὰ τὰς ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ 
, 3 A ~ 7 ἡ \ 3 τὰ κι ΄ [4 yy 5 

ywougvas ἀπὸ τοῦ K πρὸς τὸ H ἀναχλάσεις, οὗ ἡμιχύχλιον ἔσται ἀφῃρη- 
΄ ce x re) ie) Ὁ ὦ Coun ~ a , \ en) \ > κ 

μένον ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντος ὑπὲρ γῆς" ἡμιχύχλιον γὰρ διὰ τὸ εἶναι τὸ O, τὸ 
2 χέντρον αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς τοῦ ὁρίζοντος διαμέτρου, ἥτις ἐστὶν ἢ HKII. 

p. 376028 Πάλιν ἔστω δρίζων μὲν ἐφ᾽ οὗ τὸ AT, ἐπανατεταλχέτω 

30 δὲ τὸ Η. 

Δείξας ἡμικύχλιον γινόμενον τῆς ἴριδος χαὶ οὐ μεῖζον ὄντος τοῦ 

ἄστρου, πρὸς ὃ ἢ ἀνάχλασις, ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος, νῦν δείχνυσι προσχρώμενος 

1 χαϑ᾽ ἃ seripsi: χαϑ' ἃς libri 3 εἰ μὴ γὰρ coll.a 6 ἡ om. I 9 ὃν] ὧν a 

αἱ ἐπὶ τὸ M BWa 12 πρὸς τὸ BWa 13 HKII] xz B: qx a 15 τῶν p 

BWa 16 δὴ] δὲ Ba 18 ὁμοίας ἕξειν a τῶν OM. ἃ KMH Arist.: 

ump. I: ἣπρ BIW, qr Ba 19 τρίγωνον] κέντρον 1 τὸ τρίγωνον --- περιαγωγῇ 

(20) repetit B ἣν] ἕν I 20 KI} π BWa τὴν ἨΠῚ τῇ χπ I 
post prius ἔσται add. οὖν I 21 χαὶ ΠΚ- ΚΜΠ (22) a Arist.: χάτω ἡ mp I: χάτω 

ἡ πηπῇ W: xal TX περὶ αὶ Β 22 χάϑετα a 23 HW) xx I 27 γὴν Ba 

τὸ ante χέντρον om. Wa 29 ὁ ὁρίζων. a, ut Arist. vulg. μὲν 

om. ΤῊ τὸ om. W AT] a8y Ba 91 thy ἴριν ἃ 
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X 

τοῖς προδεδειγμένοις ὅτι τοῦ ἄστρου ὄντος ὑπὲρ τὸν δρίζοντα, ἀεὶ ἐλάττων 50 

ἡμιχυχλίου γίνεται ἢ ἶρις. ὄντος γὰρ πάλιν τοῦ ὁρίζοντος xdxdov, χαὶ 
οὔσης διαμέτρου αὐτοῦ τῆς AI’, ἂν τὸ ἄστρον, πρὸς ὃ ἢ ἀνάχλασις, μὴ 
ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος ἢ, ἀλλὰ ὑψηλότερον, ὡς ἐπὶ τοῦ H, ὄντος τοῦ Κὶ χέντρου 

5 τοῦ ὁρίζοντος, ἔσται ὃ ἄξων τοῦ κώνου τοῦ γινομένου ἀπὸ τῶν ἐχπιπτουσῶν 
ἀπὸ τοῦ K χατὰ χῶνον ἐπὶ τὸ M χαὶ ἀναχλωμένων ἐπὶ τὸ H οὐχέτι ἐπὶ 

‘ 

~ ~ ¢ ΠΣ ρα ἢ aN X 5 SAI Vv = ~ Α a ΄ 

τῆς τοῦ ὁρίζοντος διαμέτρου, πόλος GE οὐχέτ᾽ ἔσται τοῦ χύχλου, ὃς βάσις 

“ίνεται TOD χώνου. ἐφ᾽ οὗ ἣ ἴρις ἐμφαίνεται, ἐπὶ τῆς | τοῦ δρίζοντος δια- 124: ’ i ’ | i 

μέτρου, ἀλλὰ xatwtépw* χατωτέρω δὲ xat ὑπὸ γῆν ὄντος τοῦ πόλου ἔσται 
10 χαὶ τὸ κέντρον τοῦ χύχλου, οὗ πόλος τὸ IT, χατωτέρω. δεῖ γὰρ εἶναι ἐπ᾽ 

εὐθείας τό τε H, 6 ἐστι τὸ ἄστρον, πρὸς ὃ ἣ ἀνάχλασις, χαὶ TOK, 6 ἐστι b) ? | 9 9 

χέντρον τοῦ ὁρίζοντος. ἐφ᾽ οὗ FH ὄψις, χαὶ τὸ χέντρον τοῦ χύχλου., ἐφ᾽ οὗ ἢ | ’ econ 

ἣ ἔμφασις τῆς ἴριδος, xat τὸν πόλον. τοσοῦτον δὲ ἔσται χατωτέρω τὸ Π 

σ 

τοῦ I, ὅσῳ ἀνωτέρω ἐστὶ τὸ Η tod A. ἐπεὶ οὖν ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐϑείας 5 
> . ΄ -Ὕ ΄ \ \ ΄ ~ ΄ - ΄ 5 \ \ 

15 ἐστὶν 6 te πόλος τοῦ χύχλου xal τὸ χέντρον τοῦ χύχλου, οὗ πόλος ἐστὶ τὸ 
Il πὸ Ὁ rt Ss isa > \ 2 \ ~ K Ω͂ 5 es we rs Pa Vv χὰ \ 

, καὶ ἢ ὄψις, ἥτις ἐστὶν ἐπὶ tod K, ὅ ἐστι χέντρον τοῦ ὁρίζοντος, ᾿ἔσται τὸ 
΄ σῷ ΄ > ) “ δον , >: \ ~ G > / δλ - 

χέντρον τοῦ χύχλου, ἐφ᾽ οὗ ἣ ἶρις, τότε ἐπὶ τῆς ΚΙ] εὐϑείας μεταξὺ τοῦ τε 
K χαὶ tod Π’ ὃν δὲ ἐπὶ ταύτης χατωτέρω ἔσται τῆς τοῦ ὁρίζοντος δια- 

΄ 3 \ ah 4 ς ΄ Vv \ [τ \ \ e 19 μέτρου. εἰ δὲ χατωτέρω, ἔλαττον ἡμιχυχλίου ἔσται τὸ ὑπὲρ τὸν ὁρίζοντα 10 

90 τρῆμα τοῦ χύχλου: ἡμικχύχλιον γὰρ ἐγίνετο, ὅτε ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος ἦν τὸ 

΄ » - ) ) ΄ ΕΝ - “ἂν τ Στ ον 7) > , 
xévtpov αὐτοῦ. xat ἀναλογίαν ὃὲ τῆς ἀπὸ τοῦ δρίζοντος ἀποστάσεως 
τοῦ ἄστρου, πρὸς ὃ ἢ ἀνάχλασις, χαὶ τὸ τμῆμα τοῦ χύχλου τῆς ἴριδος 15 

1 det] ἢ B!: om. I 2 ἢ om. a 4 τοῦ H seripsi: τὸ ἢ libri 6 ἀπὸ 

τοῦ ἢ κατὰ 1 7 τοῦ ὁρίζοντος] προτέρας BWa πόλος] ὅλος I post οὐχέτ᾽ add. 

ὃς ἦν τὸ π BWa - 8 & ὧΙ 9 xatwtépw semel habet a 10 et 13 τῶ TI 

13 ἡ om. a 15 6 te πόλεμος I 17 τῆς Hr I 18 τῆς om. W 

19 # d I ἐλάττων 1 τὸ] γὰρ 1 20 τμῆμα τοῦ] τμήματα I 
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~ Ἂν 

μειωϑήσεται. ὅσῳ γὰρ ἂν ὑψηλότερον ἐχεῖνο ἦ, τοσούτῳ χοιλότερος καὶ 
c , e i ~ , Shas). δῷ eRe 2 ἐξ ve \ 

ὑπογειότερος 6 πόλος τοῦ χύχλου, ἐφ᾽ οὗ ἣ ἴρις ἐμφαίνεται, τούτου δὲ 

χοιλοτέρου γιομενου χοιλότερον χαὶ τὸ χέντρον γίνεται τοῦ χύχλου: ὅσῳ 

δ᾽ ἂν πλεῖον ἀπέχῃ τοῦτο τῆς τοῦ ὁρίζοντος eee τοσούτῳ ἔλαττον 20 
5 γίνεται τοῦ χύχλου, οὗ ἐστι χέντρον τοῦτο, τὸ ὑπὲρ γῆς ἀπολαμβανόμενον 

ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντος τμῆμα, ἐφ᾽ οὗ ἣ τῆς ἴριδος ἔμφασις. χαὶ τοῦτο ἔσται 
o (ed Ἃ ΟΣ ἢ ~ , Q~ x \ bya x fal 5. 

οὕτως, ἕως ἂν ἐπὶ τῇ μεσημβρίᾳ ληφϑῇ ὃν τὸ ἄστρον, πρὸς ὃ ἣ ἀνά- 

χλασις" τότε γὰρ ἐλάχιστον τρῆμα τοῦ χύχλου τὸ, ὑπὲρ γῆς ἔσται. τοῦτο 25 
9. 35.7 3. ΞᾺ πές ὃ σ \ 5 a xX ΄ σ δὲ ἐδήλωσεν αὐτὸς εἰπὼν ὅσῳ γὰρ ἀνώτερον τὸ H, κατωτέρω ὅ τε 

/ \ \ l4 ~ / pd σ ἊΣ) PI th \ 

10 πόλος χαὶ τὸ χέντρον TOD χύχλου ἔσται. GOW ὃ ἄν χατωτέρω TO 

χέντρον γίνηται τοῦ χύχλου, δῆλον ὅτι τοσούτῳ ἔλαττον ἡμιχυχλίου τμῆμα 
ἔσται τὸ ὑπὲρ γῆν τοῦ χύχλου. 

p.377all Ὅτι δ᾽ ἐν μὲν ταῖς ἐλάττοσιν ἡμέραις. 

Οὐ’ τῶν νυχτῶν λέγει  Κ ἡ τῶν ἡμερῶν" ἐν γὰρ τῷ eter παντὶ ἐλάτ- 
15 τοὺς μέν εἰσιν at ἡμέραι at μετὰ ἰσημερίαν μετοπωρινὴν τῷ τὰ νοτιώτερα τε 

χαὶ υεσηυνβρινώτερα μέρη τότε χινεῖσϑαι τὸν ἥλιον, ἃ διὰ τὴν ἔγχλισιν τοῦ 40 

νοτίου πόλου ἐλάττω μὲν ἔχει τὰ ὑπὲρ γῆν τμήματα τῶν χύχλων, nad? 

ὧν 6 ἥλιος χινεῖται, μείζω δὲ τὰ ὑπὸ γῆν μείζους δὲ πάλιν αἱ μετὰ ἰση- 

uspiav ἐαρινήν, τῷ χινεῖσϑαι μὲν τότε τὸν ἥλιον τὰ βόρεια μέρη τοῦ ἰση- 
90 μερινοῦ, ἐν ὃὲ τούτοις διὰ τὸ appa τοῦ βορείου πόλου μείζω μὲν εἶναι 

τὰ τμήματα τῶν χύχλων xa? ὧν ὃ ἥλιος χινεῖται τὰ ὑπὲρ γῆν, ἐλάττω 

δὲ τὰ ὑπὸ γῆν. ἀποδίδωσι δὲ διὰ τούτων τὴν αἰτίαν τοῦ xat’ ἀρχὰς 
τοῦ βιβλίου περὶ τῆς ἴριδος εἰρημένου: εἶπε γὰρ λέγων περὶ αὐτῆς “nal 4 
υετὰ μὲν τὴν μετοπωρινὴν ἰσημερίαν ἐν ταῖς βραχυτέραις ἡμέραις πᾶσαν 

25 ὥραν γίνεται τῆς ἡυέρας, ἐν δὲ ταῖς ϑεριναῖς οὐ γίνεται περὶ μεσημβρίαν. 
λέγει δὴ αἰτίαν τούτου ταύτην, τὸ τὰ μὲν πρὸς ἄρχτον μέρη τοῦ ἰσημερι- 

νοῦ τῶν χύχλων, xa? ὧν 6 ἥλιος χινεῖται μετὰ τὴν ἐαρινὴν ἰσημερίαν, 

μείζω τὰ ὑπὲρ γῆς ἔχειν τ τ, διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ ἡμέραι μείζους. 
δηλωτιχὸν ἂν εἴη ἤτοι τοῦ χαὶ τὸν ἥλιον διὰ τοῦτο a ἴω Φ ο 0) Al ics = o Uped SN 

/ \ Cc , » “« ~ δ᾿ χ ~ 

30 τότε ἐπὶ μεῖζόν te χαὶ ὑψηλότερον αἴρεσϑαι, ἢ tod del χατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ 50 
5 re ~ ~ ἰσημερινοῦ ἀπόστασιν μεῖζον τῶν χύχλων τὸ ὑπὲρ γῆς τμῆμα ytveodat. 

1 ἂν om. ἃ ἡ] ἐστὶ a οσοῦτο BT} χοιλότερος] ταπεινότερος ἃ 

2 ἡ -- ἐμφαίνεται in marg. B? eee δὲ --- τοῦ χύχλου (3) om. B!Wa: in marg. add. B? 

3 ὅσον ἃ 4 τοσοῦτον ἃ 5 post γίνεται add. τμῆμα a τοῦτο om. | ὑπὲρ 

ΥἿν a 6 τμήματος 1 9. χατώτερος Arist.: χατώτερον ἃ 11 γίνεται a 
τοσοῦτον ] 14 τῶν ἡμερῶν] exspectas tale quid ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἀλλήλας μειζόνων ἢ ἐλατ- 

τόνων οὐσῶν τῶν ἡμερῶν 15 αἱ ante ἡμέραι om. BWa νοτιώτερά τε] νότια ἀνώτερά 

τε] 11. 18 xa ἃ fort. Β': χαϑ᾽ ὦ W 21 τῶν ὑπὲρ 1 23 εἶπε γὰρ] 

ν. 97130 24 μὲν om. Β ἃ μετοπωρινὴν libri, ut Arist. F: ὀπωρινὴν Arist. 

vulg. βραχυτάταις a, ut Arist. H 25 ὥραν γίνεσϑαι 1 26 δὴ] δὲ I, ex δὴ 

corr. B! 29. 30 διὰ tod τότε I 30 τότε] th te B, sed corr., ut vid., δ᾽ 
, 

ἐπὶ τὸ μεῖζον B 31 τὸν χύχλον I 
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τὰ δὲ πρὸς μεσημβρίαν tod ἰσημερινοῦ μέρη τῶν χύχλων, xa’? ὧν πάλιν 
6 ἥλιος μετὰ ἰσημερίαν μετοπωρινὴν χινεῖται, τὸ μὲν ὑπὲρ γῆς τρῆμα ° 

ἔλαττον ἔγει. τὸ δ᾽ ὑπὸ γῆν μεῖζον, ual ὅσῳ ἂν πορρώτερον ἀφιστῆται τοῦ τ χει, τὸ δ᾽ ὑπὸ γῆν μεῖζον, καὶ ὅσῳ ἂν πορρώτερον ἀφιστῆται τοῦ 
ἰσημερινοῦ. μεῖζον τὸ ὑπὸ γῆς. ἔλαττον δὲ τὸ ὑπὲρ γῆς, ἔμπαλιν τῶν ἐ ἡμερινοῦ, μεῖζον τὸ ὑπὸ γῆς; πὲρ γῆς, ἔμπαλιν τῶν ἐν 

ὅ τοῖς βορείοις μέρεσι. τούτων δ᾽ οὕτως ἐχόντων ἐν μὲν ταῖς πρὸς ϑερινὰς 
τροπὰς ἡμέραις, at γίνονται προσιόντος τε τοῦ | ἡλίου τῷ ἀρχτικῷ 134» 
χύχλῳ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ χαὶ πάλιν ἀποχωροῦντος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ εἰρη- 
ϑένου χύχλου ἐπὶ τὸν ἰσημερινόν, τῷ τότε μεγίστας εἶναι τὰς ἡμέρας χαὶ 
μέγιστα τὰ ὑπὲρ γῆς τυήματα τῶν χύχλων, χαϑ’ ὧν ὃ ἥλιος χινεῖται, 

10 πρὶν τὸν ἥλιον ἐπὶ τὸ μέσον ἐλϑεῖν τοῦ χύχλου χαὶ μεσημβρίαν ποιῆσαι, 
3: παντελῶς χάτω γίνεται τὸ I], ὃς πόλος ἣν tod χύχλου, xa? οὗ ἣ ἧρις 

φαίνεται. τούτου δὲ χάτω γινομένου γίνεται χάτω χαὶ τὸ χέντρον αὐτοῦ 

τοῦ χύχλου, ὃ εἶπεν εἶναι Ὁ. ἐπεὶ γὰρ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐϑείας ὅ τε πόλος 
ἐστὶ. τοῦ χύχλου, xa? ὃν ἣ us γίνεται, χαὶ τὸ χέντρον αὐτοῦ χαὶ ὃ 

15 ἥλιος, ὥσπερ ual ἢ ὄψις, δῆλον ὅτι ὅσῳ ἂν ὃ ἥλιος ὑψηλότερος αἴρηται, 
τοσούτῳ χοιλότερος ὃ πόλος χαὶ τὸ κέντρον τοῦ χύχλου γίνεται. γινομένων 

δὲ ἐχείνων χοιλοτέρων καὶ ὃ χύχλος ὃ περὶ αὐτὰ ἀεὶ ἔλαττον τὸ ὑπὲρ γῆς 
Y. ~ Si ς ~ ~ 

ἔχων γίνεται τμῆμα, ὥστε ἀξ. τὰς Τρ τὸν ς μηδὲ ὑπερέχειν τῆς γῆς 
y , Ὁ ΄ ΄ , ἔτι τὸν χύχλον διὰ τ τοῦ κέγτρου αὐτοῦ εἰς τὸ χάτω πλείω μετάστασιν. 10 

20 διὸ περὶ τὰς ὥρας ταύτας ἐν ἐχείναις ταῖς ἢ! μέραις οὐχ οἷόν τε tow γίνε- 
> \ ~ σϑαι. οὐ γὰρ τοῦτο λέγει, ὅτι wd’ ὅλως γίνεται ἶρις ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις, 

ἀλλ᾽ ὅτι μὴ περὶ μεσημβρίαν. διὰ μὲν οὖν τοῦτο μετὰ τὴν ἐαρινὴν ἰση- τ Ree ἐΡΕΡ δος cs ἢ Phe Ξορ ΝΥ 
μερίαν περὶ τὰς μεσημβρίας ἶρις οὐ γίνεται. μετὰ μέντοι τὴν μετοπωρινὴν 
ἰσημερίαν ἀεὶ χαὶ πάσης ὥρας οἷόν τε ἴριν γίνεσϑαι, ὅτι χαὶ τοῦ χύχλου 

95 τοῦ περὶ τὸ II ὡς πόλον ραφομένου, ἐν ᾧ ἣ ἴρις γίνεται, ἀεὶ ἔστι τμῆμά 15 
ς \ “« “- \ σ΄ \ A) Pee 4} 2) Se 0 - 2 Lea \ ¢ ! τι ὑπὲρ γῆς; τῷ τὸν ἥλιον μὴ πολὺ εἰς ὕψος αἴρεσϑαι- ὀλίγον yap ὑψω- 

ϑεὶς ἐν ἐχείνῳ τῷ χαιρῷ χατὰ τὴν μεσημβρίαν γίνεται. καὶ ἔστιν ἢ αὐτὴ 
if αἰτία τοῦ τε ἐλάττονα eens iow γίνεσϑαι ὑπὲρ τὸν ὁρίζοντα τοῦ 

ἡλίου ὄντος, χαὶ τοῦ μηδ᾽ ὅλως γίνεσϑαι περὶ τὰς μεσημβρίας ἐν ταῖς 

80 μαχροτέραις ἡμέραις" ἢ γὰρ εἰς ὅψος πρόοδος τοῦ ἡλίου ἀμφοτέρων αἰτία. 

2? 

p.377229 Τὰς δ᾽ αὐτὰς at περὶ παρηλίου 

χα ΞΟ ΟΣ 

ay Cc. A ° > 
eS 
a ad Os. Φ — x 

\ σ 
Εἰπὼν hw χαὶ ἴριδος ἐπὶ τὸν περὶ παρηλίων χαὶ ῥάβδων μέτ- indy περὶ ἅλω χαὶ ἴριδος ἐ περὶ παρη χαὶ ᾧ μέ 

Hie 
f 5 re \ SN γ, \ , a \ ~ 

εισι λόγον. χαι λέγει ταῦτα οξιν αἰτια ἴσϑαι UAL τουτῶν ἃ χα! τῶν προ- 

| ὃ ἀφίσταται BI 4 γὴν utrobique a 7 post ἀποχωροῦντος add. τοῦ | 7.8 προει- 

ρημένου BWa 8.9 καὶ μέγισται a 9 ὑπὲρ γῆν a 11 γίνεται seripsi: γίνεσθαι 

libri τὸ I], ds πόλος] τὸν πόλον ὃς Wa nad? ὃν ἃ 12 φαίνεται om. I 

12. 13 αὐτοῦ τοῦ χύχλου om. Ba 13 O] κύχλον B, sed corr. B! 17 ὑπὲρ 

γῆν a 18 ἔχον 1 ὥστε] ὥσπερ BIW 21 ἡ ἴρις Β, sed ἣ del. B} 

22 εἰαρινὴν BW 23 et 29 μεσημβρινὰς I 23 οὐ om. B'Wa 24 ὅτε W 

25 τὸ -- γραφομένου] τὸν τὶ γραφομένου πόλον BW: τὸν 7 γραφομένου πόλου a 26 τῷ] τὸ I 

30 paxpotatats Wa ἡ] εἰ W: ex ἡ corr. B 31 δὲ om. IW 34 ταῦτα I 

δεῖν post ἡγεῖσθαι exh. BWa χαὶ alterum om. BWa τούτων te xal BWa 

τα. Ὁ 
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εἰρημένων, λέγων τῆς ἅλω τε xal τῆς ἴριδος: καὶ yap ταῦτα ἀμφότερά 

φησιν ἀναχλωμένης γίνεσϑαι τῆς ὄψεως πρὸς τὸν ἥλιον ἀπό τινος συστά- 

σεως πυχνῇς te χαὶ νεφώδους. γίνεσϑαι δὲ τὰς ῥάβδους φησὶν οὕτω διὰ 85 

τὸ τὴν ὄψιν τοιαύτην ἀπὸ τοῦ νέφους ἀναχλᾶσϑαι πρὸς τὸν ἥλιον, ὁποίαν 

ἔμπροσϑεν εἰρήχαμεν αὐτὴν ἐπὶ τῶν νεφῶν τῶν πλησίον τοῦ ἡλίου ἀνα- 

χλᾶσϑαι ἀπὸ ὕδατος. εἶπε δὲ ὅτι πολλάχις τὰ νέφη, αὐτὰ xa’ αὑτὰ 

ἀχρωμάτιστα φαινόμενα χαὶ λευχὰ διὰ τὸ πλησίον ὄντα τοῦ ἡλίου κατα- 

λάμπεσϑαι, δι’ ὕδατος ὁρῴμενα χεχρωματισμένα χατά τινας εὐϑείας φαίνε- 

ται τοῖς τῆς ἴριδος χρώμασι τῷ ἔχειν παχυτέραν τινὰ σύστασιν ἐν αὑτοῖς, 40 
, 

σι 

~ ¢ ~ 2 3 ~ ~ CAT. 

10 ἧ μηνύμενον τὸ τοῦ ἡλίου φῶς χρώματος φαντασίαν ἐν αὐτῷ ποιεῖ, ὃ ἐξ 
\ ~ Ly, 

εὐθέος μὲν εἰς τὸ νέφος δρώντων οὐ φαίνεται διὰ τὸ ὑπὸ τῶν πλαγίων 

ῦ αὐτοῦ λαμπρῶν φαινομένων ἀποχρύπτεσϑαι, διὰ δὲ τοῦ ὕδατος δρώντων 
αὐτὸ φανερὸν γίνεται. ἐχεῖ μὲν οὖν εἰς αὐτὸ τὸ νέφος δρώντων οὐ φαίνε- 

- ~ > ᾿ ~ ¢ e¢ ay cf It)> ? - ται τὸ χρῶμα τῷ πλησίον εἶναι τὸ νέφος τοῦ ἡλίου: αἱ δὲ ῥάβδοι ἐπ᾽ αὐτοῦ 

15 τοῦ νέφους ἔχουσιν δρώμενον τὸ χρῶμα χατ᾽ εὐϑείας τινάς, Ex πλαγίων 
ὄντος τοῦ νέφους τῷ ἡλίῳ. : γίνεσϑαι δὲ τὴν τοιαύτην φαντασίαν ἐν τοῖς 4 

νέφεσι λέγει, ὅταν ἣ τοῦ νέφους σύστασις ἀνώμαλος ἢ, ὡς τῇ μὲν εἶναι 
x ~ X , Χ \ ΄ ζῷ ~ Ὑ \ 7 Ὁ πυχνὸν τῇ δὲ μανόν, χαὶ χατὰ μέν τι ὑδατῶδες ἤδη χατὰ δέ τι ἧττον 

τοιοῦτον. ἀπὸ γὰρ τοιούτου νέφους τὴν σύστασιν ὄντος ἀναχλωμένη ἢ ὄψις 
20 πρὸς τὸν ἥλιον διὰ μὲν μιχρότητα τῶν χατόπτρων οὐχ ὁρᾷ τὸ σχῆμα τοῦ 

ἡλίου, τὸ ὃδὲ χρῶμα αὐτοῦ διὰ τὸ λαμπρὸν χαὶ λευχὸν ὄντα τὸν ἥλιον 

διὰ τοιούτων ἐνόπτρων ὁρᾶσϑαι χατὰ μέν τι φοινιχοῦν φαίνεται, χατὰ δέ 

τι πράσινον 7 ξανϑόν. ὡς γὰρ ὁρώμενος ὁ ἥλιος διὰ συστάσεως παχυ- 50 
4 \ > γὼ Ἃ ~ δ ξ \ nn σ - ΄ v “ 

τέρας χαὶ ἀχλυώδους 7 φοινιχοῦς 7% ξανϑὸς 7 ὅλως χρῶμά τι ἄλλο ἔχων 

τῷ σι φαίνεται, οὕτως χαὶ ὅταν ἀπὸ τοιούτων 4% ἐπ᾽ αὐτὸν ἀνάχλασις γίνηται 
~ v nN o B) ΄ a x eee) > ~ ~ Su UN iA τῆς ὄψεως, ἢ ὅπερ ἀληϑέστερον, ὅταν τὸ an’ αὐτοῦ φῶς ἀπὸ τοιούτου 
L4 3 Γ > \ ‘ lA > \ Χ > ΤΌΣΑ 4 fe γέφους ἀναχλώμενον ἐπὶ τὴν ὄψιν ἢ. τὰς μὲν οὖν ῥάβδους λέγει γίνε- 

σϑαι διὰ τὴν προειρημένην ἀνωμαλίαν τῶν χατόπτρων, οὐ σχήματος ἄνω- 

μαλίαν δειχνύντων: ἔστι γάρ τινα χάτοπτρα, ἃ δι᾿ ἀνωμαλίαν τὰ σχήματα 
80 ἀνώμαλα χαὶ | παρηλλαγμένα δείχνυσι τῶν δι’ αὐτῶν δρωμένων, ταῦτα 125r 

δὲ οὐ τοῦ σχήματος τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν δείκνυσιν, ὅτι μηδὲ τὴν ἀρχήν 
pees a IN eet o \ , 3 \ & ΄ = τ L4 2 \ ἐστι σχῆμα δειχνύντα διὰ μιχρότητα, ἀλλὰ χρώματος, οὗ μόνου ἐστὶ 

χάτοπτρα. 
kr? \ NN \ ~ Ce 4nd 4 ai a ΄ \ 4 , σ 

‘indy 6& περὶ τῶν ῥάβδων τοὺς δὲ παρηλίους φησὶ γίνεσϑαι τότε, ὅταν 

35 ὡς ὅτι μάλιστα ὁμαλὴ ἢ ἢ τοῦ ἀέρος σύστασις χαὶ πυχνὴ᾽ ὁμοίως. διὰ 

ὃ post δὲ add. χαὶ BWa 5 post ἐπὶ add. τι BW, τε a 6 ἀπὸ τοῦ ὕδατος BWa 

εἶπε] p. 374024 9 αὐτοῖς libri 10 αὐτῷ] immo αὐτοῖς 11 εὐθέως BIW 
post πλαγίων add. πλευρῶν ΒΥ ἃ 13 αὐτὸ --- γίνεται] ἀπογίνεσϑαι φανερὸν BIW: αὐτὸ γίνεσϑαι 

corr. B?: αὐτὸ φ. γίνεσθαι 1: αὐτὸ γίνεται φ. ἃ 17 ἢ post ὅταν coll. BWa 22 post 

ὁρᾶσϑαι add. καὶ I φοινιχὸς 1 20 γίνεται BW 20 ὄψεως) ὑψώσεως W 

ὅταν om. BIW 28 post σχήματος fort. addendum ἀλλὰ χρώματος 29 δειχνύντα 

LW χάτοπτρα τινὰ Coll. a 92 μαχρότητα W 94 δὲ prius om. ἃ τῶν OM. ἃ 
alterum δὲ om. Ba 35 ὁμαλὴς BWa ἡ om. 1 post σύστασις add. ἢ I 
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τοῦτο γὰρ λέγει τοὺς παρηλίους λευχοὺς φαίνεσϑαι: διὰ γὰρ τὴν ὁμοιό- 
THT χαὶ ὁμαλότητα τῶν ἐνόπτρων ἑνὸς χρώματος φαντασία γίνεται, λευχοῦ 
δὲ τῷ διὰ τὴν πυχνότητα τῆς συστάσεως χαὶ ὁμαλότητα ἅμα τὰς ὄψεις 
πρὸς αὐτήν τε προσπιπτούσας χαὶ ἀπ’ αὐτῆς ἀναχλωμένας πρὸς τὸν ἥλιον, 20 

5 χαὶ οὔπω μὲν οὔσης ὑδατώδους οὐδὲ μελαίνης, ἐγγὺς μέντοι ὕδατι τὸ 

σὴ ὑπάρχον τῷ ἡλίῳ χρῶμα τοῦτ᾽ ἐν τῇ συστάσει ἐμφαίνεσϑαι ποιεῖν. ὦ 
γὰρ ἀπὸ χαλχοῦ λείου χλᾶται ἀϑρόα ἣ ὄψις διὰ τὴν πυχνότητα τῆς συστά- 
σεως" διὸ διὰ τὴν ἀϑρόαν ἀνάχλασιν τὸ ἀληϑινὸν τοῦ ὁρωμένου χρῶμα 
ἐμφαίνεσθαι ποιεῖ. λευχὸν δὲ τὸ τοῦ ἡλίου χρῶμα" χαὶ ὃ παρήλιος ἄρα 

10 διὰ τοῦτο λευχός. διὰ δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτό φησι χαὶ μᾶλλον ὕδατος σημεῖον 
εἶναι τὸν παρήλιον τῶν ῥάβδων, τὸ αὐτὸ τοῦτο λέγων τὴν πυχνότητα χαὶ Ww 
ὁμαλότητα τῆς συστάσεως" σημεῖον γὰρ ἣ τοιαύτη σύστασις τοῦ τὸν ἀέρα 

ἐπιτηδείως ἔχειν πρὸς μεταβολήν τε χαὶ γένεσιν ὕδατος. μᾶλλον δέ φησι 

τὸν πρὸς τοῖς νοτίοις μέρεσι τοῦ ἡλίου γινόμενον παρήλιον ὕδατος σημεῖον 

15 εἶναι τοῦ πρὸς τοῖς βορείοις γινομένου (κατὰ γὰρ τὰ πλάγια τοῦ ἡλίου of 

παρήλιοι), ὅτι μᾶλλον ὃ νότιος ἀὴρ χαὶ πρὸς ἐχείνοις τοῖς μέρεσιν εἰς 
ὕδωρ μεταβάλλει τοῦ πρὸς ἄρχτον. γίνεσϑαι δὲ λέγει τοὺς παρηλίους 
χαὶ τὰς ῥάβδους πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς ὄντος τοῦ ἡλίου ἢ πρὸς ταῖς δυσμαῖς 80 

(μεσουρανῶν γὰρ λύει τὰς τοιαύτας συστάσεις ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον χαὶ δια- 
20 χρίνει), χαὶ οὔτε πρὸ αὐτοῦ οὔτε μετ᾽ αὐτόν (τοῦτο γὰρ ἂν εἴη τὸ οὔτε 

ἄνωϑεν οὔτε χάτωϑεν, (ἢ) δύναται τὸ χάτωϑεν σημαίνειν τὸ ὕπ᾽ ad- 

τόν, ὡς at ἅλως), ἀλλὰ ἐχ πλαγίων" ἐχ πλαγίων δὲ τοῦ ἡλίου τὰ χατὰ 

τοὺς πόλους ἐστὶ μέρη" χαὶ οὔτε ἐγγὺς λίαν οὔτε πόρρω πάνυ" αἱ μὲν 

γὰρ ἐγγὺς τοῦ ἡλίου συστάσεις διαλύονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἀπὸ δὲ τῶν πάνυ 
25 πόρρω τοῦ ἡλίου οὐχ οἷόν τε ἀνάχλασιν τῆς ὄψεως γίνεσϑαι- τῷ γὰρ ἀπὸ 

μιχροῦ ἐνόπτρου γίνεσϑαι λεπτὴ οὖσα, πόρρω ἀποτεινομένη ἐξασϑενεῖ. 35 

ταύτην φησὶν αἰτίαν εἶναι τοῦ χαὶ ἅλως μὴ γίνεσϑαι ἐξ ἐναντίας τοῦ 
ἡλίου, ἀλλὰ ὕπ᾽ αὐτόν: at μὲν γὰρ ἐγγὺς διαχρίνονται (εὐδιαχριτώτεραι 
γὰρ αἱ τὴν ἅλω ποιοῦσαι συστάσεις), at 6 πόρρω οὐ δέχονται τὰς ἀναχλάσεις. 

80 ρ. ϑ11υ84 "Avw μὲν οὖν ἐὰν γίνηται χαὶ ἐγγύς. 

Τὸ ἄνω λέγοι ἂν τὸ ἐπ᾽’ εὐϑείας τῷ ἡλίῳ, xa? ἃ τὴν χίνησιν ποι- 
Etta χατὰ τοῦτο δὴ οὐ γίνονται αἱ συστάσεις at τοὺς παρηλίους ἣ τὰς 
Ὁ D> \ >] / σ >) > \ i ~ LAV ls > 7 ῥάβδους ἣ τὰς ἅλως δεχόμεναι, ὅτι ἢ ἐγγὺς οὖσαι tod ἡλίου διαλύονται, 

3) n la my 5 a AY 3 , ‘ \ \ \ J ‘ 7 5 

Ἢ πόρρω οὖσαι οὐ σώζουσι τὴν avaxdacw: xal γὰρ ἀεὶ τὴν ἀρχὴν obu- 45 

1 γίνεσϑαι BWa 2 λευχὸν 1 4 πιπτούσας ἃ ὃ χαὶ om. BWa 

οὔπω μενούσης Β οὐδὲ] ἀλλὰ I ὕδατος Ba 6 φαίνεσθαι I 

ποιεῖ IB ὃ χρώματος 1 9 post ἐμφαίνεσθαι add. ὃ BIW post δὲ 

add. zat a 9.10 τὸ τοῦ --- ἄρα διὰ om. BW 10 post λευχός add. supr. v. καὶ 
ἀπαρήλιος B? 17 μεταβάλλειν 1 20 μετ᾽ αὐτοῦ B! 21 7 addidi 

22 ἐκ τῶν πλαγίων Arist. 24 ὑπ᾿ αὐτοῦ a 27 χαὶ om. I 29 yap om. B'W 

ai thy] αὐτὴν a 32. 33 τοὺς ῥάβδους I 33 et 34 οὖσα a 34 ἀεὶ] det BWa 
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σι 

10 

15 

20 

30 

ustpov ἀφεστάνει det. προσιὼν γὰρ 6 ἥλιος ἢ ἀπιὼν an αὐτῶν τῷ ἐπὶ 

ταῦτα χινεῖσϑαι ἢ ἐγγυτέρω ἔσται τῆς συμμετρίας ἢ πορρωτέρω" ἐν δὲ 

τῷ πλαγίῳ ἔστιν εὑρεῖν σύμμετρον ἀπόστασιν, ἥτις πρὸς τῷ εἶναι σύμ- 

μετρος χαὶ μένει ἐν τῇ αὐτῇ συμμετρίᾳ, μήτε προσιόντος αὐτῇ τοῦ ἡλίου 

μήτε ἀποχωροῦντος ἀπ᾽ αὐτῆς διὰ τὸ ἐπὶ ταῦτα μὴ χινεῖσϑαι. εἰπὼν δὲ 

ὥστε μήτε τὸν ἥλιον διαλῦσαι τήν τε ὄψιν ἀϑρόαν ἐλϑεῖν, προσ- 

ἔϑηχε διὰ τὸ πρὸς τὴν γῆν φερομένην μὴ δύνασϑαι διιχνεῖσϑαι, 50 

ὥσπερ δι’ ἀχανοῦς φερομένην; ὃ εἴη ἂν toov τῷ εἰ γὰρ wy ἣν ἢ προειρη- 

μένη σύστασις σύμμετρον ἀφεστῶσα τοῦ ἡλίου xat ἐκ πλαγίων αὐτοῦ, ἀλλὰ 

πρὸς τῇ γῇ ἐφέρετο, μὴ δύνασϑαι τὴν ἀνάχλασιν ἀπ’ αὐτῆς διιχνεῖσϑαι 

πρὸς τὸν ἥλιον, ὥσπερ δι’ ἀχανοῦς φερομένην διὰ τὸ τῆς ἀποστάσεως 

μέγεϑος. ἢ δύναται χαὶ ἐν ὑπερβατῷ ἢ λέξις εἰρῆσϑαι, ὡς εἶναι τὸ ἑξῆς 

χαὶ τὸ ἀχόλουϑον οὕτως ἔχον" ἐὰν δὲ πόρρω, ἐλάττων ἣ ὄψις οὖσα ἢ 

ὥστε ποιεῖν ἀνάχλασιν οὐ προσπεσεῖται διὰ τὸ πρὸς τὴν γῆν 1259 

φερόμένην μὴ δύνασϑαι διιχνεῖσϑαι, ὥσπερ Ov ἀχανοῦς φερο- 

μένην. τότε γὰρ δῆλον ὅτι πόρρω ἔσται τοῦ ἡλίου ἢ σύστασις, ὡς μὴ 

δύνασϑαι dx’ αὐτῆς πρὸς τὸν ἥλιον τὴν ὄψιν ἀναχλᾶσϑαι, ὅταν ῃ πρὸς τῇ 

1a: ἀπὸ γὰρ τῆς πρὸς τῇ γῇ φερομένης συστάσεως ὡς δι’ ἀχανοῦς αἱ 

πρὸς τὸν ἥλιον ἀναχλάσεις. εἶτα μετὰ τὴν λέξιν ταύτην ταχτέον τὴν ἐν δὲ 

τῷ πλαγίῳ τοσοῦτον ἔστιν ἀποστῆναι τὸ ἔνοπτρον, ὡς μήτε τὸν 

ἥλιον διαλῦσαι τήν τε ὄψιν ἀϑρόαν διελϑεῖν. 

p. 37886 “Ὑπὸ δὲ τὸν ἥλιον οὐ γίνεται. 

kr \ σ x h , ~ eyes τὰ c ΄ a la Ὑ ~ aN 

indy ὅτι ἂν πλησίον τῆς γῆς ἢ ἢ σύστασις, πόρρω ἔσται τοῦ Ἡλίου 
\ 5 Vv 5 , >} d 5 iy ~ , a \ Γ , 5 f 

χαὶ οὐχ ἔσται ἀνάχλασις ἐπ᾽ αὐτόν, νῦν λέγει, διὰ τί χαϑόλου οὐ γίνεται 
΄ 6 \ \ σ fe 7, 2 πὲ ~ ΄ Mi ese 

τοιαύτη σύστασις ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὡς γίνεσϑαι ἐν αὐτῇ παρήλιον ἣ ῥάβδον, 
~ 5 ὕ 5 ~ / 5 \ / \ paul 5 gO 4 > he NN 

τοῦ ἐχ πλαγίων αὐτοῦ μόνον αὐτὰ γίνεσϑαι τὰς αἰτίας ἀποδιδοὺς. εἰ OF 

ὑπὸ τὸν ἥλιον, φησίν, ἢ σύστασις ἢ τοιαύτη γίνοιτο, εἰ μὲν πλησίον γίνοιτο 
~ ee S , ) ἋἋ ΄ \ ~ Cc ip > 4 QA \ - , Cc 1; τῆς γῆς, διαλύοιτ᾽ ἂν ὑπὸ tod ἡλίου δηλονότι διὰ τὰς ἀναχλάσεις" ὑψη- 15 

He = pk \ 5: , ἊΣ x a) yy , int Len \ 

λοτέρας δὲ xal μεσουρανίου γινομένης τὴν ὄψιν πάλιν διασπωμένην χαὶ 

ἀσϑενῇ προσβάλλειν αὐτῇ διὰ τὸ μῆκος τοῦ διαστήματος, τοιαύτην δ᾽ 
es PRO iST € 5 ~ eye) > ~ ΄ ~ 447 > \ 

οὖσαν μηχέτι δύνασϑαι ἀναχλᾶσϑαι an’ αὐτῆς μέχρι τοῦ ἡλίου. οὐ γὰρ 
, ¢ ΄ ~ ¢ ΄ ~ , μόνον ὑποχάτω τοῦ ἡλίου μεσουρανίου γινομένης τῆς συστάσεως οὐχ οἷόν 

τε ἀνάχλασιν ἀπ᾿ αὐτῆς ἐπὶ τὸν ἥλιον γενέσϑαι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐκ πλαγίων 

οὖσα μεσουράνιος ἢ: οὕτως γὰρ ἐχούσης αὐτῆς χαὶ πόρρω τῆς γῆς 

εἴ om. BWa προσιὼν γὰρ] ἵνα μὴ προσιὼν BWa 2 ἔσται] ἦ ἃ Ι ὃ 
Ὁ post πλαγίῳ add. φησὶν BWa ἔστιν om. B! πρὸς τὸ BI 
7 δύνασϑαι διϊχνεῖσϑαι libri, ut Arist. re. FH: δύνασϑαι ἀφιχνεῖσϑαι Arist. N et pr. H: 

διασπᾶσϑαι Arist. E 8 etn] jv B Ὁ. σύμμετρος 1 10 τὴν] αὐτὴν B'W 

ὑπ᾽ αὐτῆς BILW 13. 14 ἣ ὥστε W 15 φερομένης ΠῚ 16 ὅτι om. ἃ 

18 φερομένῃ ἃ 21 διελϑεῖν libri, ut Arist. E: ἐλϑεῖν Arist. vulg. 23 ὅτι ἂν] 

ὅταν B 26 τοῦ] τῶ I 27 ἣ post φησίν om. BWa 28 δῆλον a 
dl ὑπ᾽ αὐτῆς I 33 γίνεσϑαι BWa 34 post οὖσα add. ἂν 1 
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οὔσης προσβάλλουσα αὐτῇ ἣ ὄψις οὐχ ἐγγὺς οὐδὲ πρὸς τῇ γῇ φέρεται, 20 

ἀλλὰ πλεῖον διάστημα" διὸ ὀλίγη χαὶ ἀσθενὴς ἐπ᾽ αὐτὴν ἔρχεται. διὸ χαὶ 

ἀπὸ τῆς συστάσεως χαὶ τοῦ ἐνόπτρου ἀνάχλασις αὐτῆς λίαν ἀσϑενὴς 

γίνεται. 

ὧν ». 378212 Ὅσα μὲν οὖν ἔργα συμβαίνει παρέχεσϑαι τὴν ἔχχρισιν. 

"Oca, φησίν, ἢ ἀναϑυμίασις ἢ ἐχ τῆς γῆς γινομένη καὶ ἢ ἔχχρισις 

ἔργα ποιεῖ ἐν τῷ ὑπὲρ τὴν γῆν τόπῳ, τοσαῦτα σχεδόν ἐστι χαὶ τοιαῦτα. 40 

χαὶ γὰρ εἴ τι παραλέλειπται, ἐχ τῶν Ἐν γνώριμος ἂν εἴη χαὶ ὃ 

περὶ ἐχείνου λόγος. ὅσα δὲ ἢ ἔχχρισις αὐτὴ καὶ ἀναϑυμίασις ἐγκαταχλειο- 

10 μένη ἐν τῇ γῇ καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτῆς ἀπεργάζεται, ἑξῆς φησι λεχτέον 

εἶναι. 

ons, ἢ 
- σ ᾿Ξ 25./ Ἔ es ie τ oe a! =~ En - Sx reas err ar = 

Υῇ; περ ἐδείχϑη χαὶ ὑπὲρ γῆν ποιοῦσα. λέγει OS τῶν ὑπὸ γὴν γινο 

διὰ γὰρ τὸ διπλῇ εἶναι, ὡς προείρηται, ἣ μὲν ξηρά τε καὶ χαπνώ- 
in) ὃ ol & ὑγρά, ἣν ἀτμίδα ὀνομάζει, δύο διαφορὸ ἅτων ποιξ & ὑγρά, ἣν ἀτμίδα ὀνομάζει, δύο διαφορὰς σωμάτων mote 

5 Ἐξ 2 4 
εν τ 

ὲ 

Y> 

τ ἐχ τῆς ΠΟ Naas aya μτάσειις σωμάτων δύο ee εἶναι" 45 

15 τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ὀρυχτὰ εἶναι, ἃ ποιεῖν τὴν ξηράν te χαὶ χαπνώδη ἀνα- 
‘ ? 

ϑυμίασιν συνισταμένην, ὅταν πλεονάσῃ" εἶναι ὃὲ ταῦτα λίϑων τε Rd τὰ 

ἄτηχτα χαὶ σανδαράχην χαὶ ϑεῖον χαὶ μίλτον χαὶ ὥχραν xal ἀρρενιχὸν χαὶ 

χρυσοχόλλαν, χαὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα. ἔστι δὲ τὰ πλεῖστα, φησί, τῶν 
> ~ 5) \ ΄ ΄ \ \ 7C ᾿ re ~ ~ 

ὀρυχτῶν τὰ μὲν novia χεχρωματισμένη, τὰ δὲ λίϑος ex ξηρᾶς χαὶ ϑερμΐς 

90 συστάσεως πεπηγώς τε χαὶ γεγονώς. τὰ ὃὲ μεταλλευτὰ τος πάλιν ἐχ 
‘ 

>? σ 

τῆς ἀτωαιδῴδους ἀναϑυμιάσεως" ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὅσα ἐστὶν ἣ γιὸ 7, ἐλατὰ 50 

ὡς σίδηρος, χρυσός, χαλχὸς καὶ ὅσα τούτοις ὅμοια. ποιεῖν δέ φησι πάντα 
ι 

τὰ προειρημένα τὴν ἀτμιδώδη ἀναϑυμίασιν ey ατακλειομένην ἐν τῇ γῇ; 

χαὶ μάλιστα μὲν ἐν τοῖς λίϑοις- διὰ γὰρ τὴν ἐχείνων ξηρότητα εἰς ἕν συν- 
ee 4 \ Γι c A δ a ΄ \ e , 5 fay 7, 

25 ὕλίβεται xat mT yorae ὡς γὰρ ἢ pposis χαὶ ἢ πάχνη εἰς Ev συνίστανται 
, 

ΠΡ Ὁ σαι ἀπὸ τῆς ἀναγούσης αὐτὰς ξηρᾶς τε χαὶ ϑερμῆς ἀναθυμιάσεως, 

οὕτως δὴ γίνεται χαὶ ἐπὶ τῆς ὑπὸ γῆν ἐγχαταχλειομένης ἐπ πε δια- 1201 

φέρει δὲ τῶν ὑπὲρ τὴν γῆν συνισταμένων ex τῆς ἀτμίδος τὰ ὑπὸ γῆν, ὅτι 
2 \ X ~ Ἐπ τ ~ \ ν > ~ \ ς \ > , \ 

ETL μὲν τῶν ae 13 STA το ἐχχριϑῆναι τὴν ὑγρᾶν ἀναθυμίασιν χαι 
3 ὃ 

. 

80 ὕδωρ γενέσϑαι τότε τοι ἐξ αὐτοῦ ἡ δρόσος ἣ πάχνη, ἐπὶ ὃὲ τῶν ὑπὸ 

ἣν τῶν μεταλλευομένων ἣ γένεσις ἐκ τῆς ἀτμίδος οὐχ ἀποχριϑείσης πρῶτον 

χαὶ ὕδατος γενομένης, ἔπειτα rele "> ἀλλὰ πρὸ τοῦ διαχριϑῆναι χαὶ ἐν- 

εργεία ὕδωρ γενέσϑαι ἘΠ Ομ eva διὸ χαὶ ἐ 
ἅι 

» 

ξ 
μενα, ἅπερ ἐστὶ τὰ μεταλλευτά, ἔστι μὲν ὡς ὕδατος εἶναι, ἔστι δὲ 

2. ὃ χαὶ ἡ ἀπὸ ἃ 6 τῆς om. W 7 τὴν om. a 9. 10 ἐγχαταχλειο- 

υένη] els ἕν καταχεχλεϊσμένη 1 13 ὑπὸ γῆς BWa 10 ὀρεχτὰ W 18 τἄλλα] 

πολλὰ B'W τὰ ante τοιαῦτα om. I ἔστι scripsi: εἶναι libri 19 ὀρεχτῶν BY W 

κώνια W χεχρωματισμένα IW, ut Arist. N 20 petadhata a 24. 25 συν- 

ϑλίβεται] συλλείβεται BW: συλλάβεται a 20 συνίσταται Β 20 αὐτὰς om. Ba 

27 δὴ] δὲ BW: om. ἃ ἐπὶ τοῖς Β 28 τὴν om. BWa 29 ὑγρὰν] ξηρὰν 1 

30 γίνεσθαι I 90 γίνεσϑαι W 34 μεταλλεύοντα BWa 

Comment. Arist. ΠῚ 2. Alex. in Meteora. 12 
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ε v ~ \ . 3 ~ 5 > ΄ Ὁ ΄ o v \ 

ὡς οὔ: τῷ μὲν yap ax τῆς ἀτμίδος γεγονέναι, δυνάμει ὕδατος οὔσης χαὶ 
a ~ Ὁ» Ie 23 ὅλης ὕδατος, χατὰ μὲν τοῦτο ὕδατος ἂν ety, τῷ δὲ μὴ ἐξ ἐνεργείᾳ ὕδατος 

If SA \ Ὁ / ~ ἘΞ Ἄ ξ = ees. Ἂν, ΤΥ “ine 

γενομένης αὐτῆς xual διαχριϑείσης πρῶτον γεγονέναι, ὡς ot χυμοὶ γίνονται 
o> ΄ , - , lA \ ΄ 

(ἐκ γὰρ ὕδατος οὗτοι διά τι πάϑος μεταβάλλοντος) ταύτῃ δὲ πάλιν οὐχ 
ὕδατος. τῷ γὰρ πρὸ τῆς εἰς ὕδωρ διαχρίσεως τὴν πῆξιν αὐτῶν γενέσϑαι 10 

ἔχει τι χαὶ γῆς ἐν αὑτοῖς" οὐ γὰρ τέλεον ἀπελύϑη τῆς ξηρᾶς ἀναϑυμιάσεως. 
διὰ τοῦτο δέ φησιν αὐτὰ χαὶ πυροῦσϑαι, τουτέστιν ἐξάπτεσϑαι καιόμενα 
χαὶ χωνευόμενα, χαὶ ἀπουσίαν τινὰ ποιεῖν. μόνον γὰρ τὸν χρυσὸν τῶν 

\ = 

μεταλλευτῶν μὴ πυροῦσϑαι: ὅταν γὰρ ἢ χεχαϑαρμένος, οὐδ᾽ ἀπουσία τις ἔτι 
10 ἐν τῇ χωνεύσει αὐτοῦ γίνεται. εἰπὼν δὲ ταῦτα χαϑόλου μέν φησι xat 

χοινῶς εἰρῆσϑαι περὶ αὐτῶν τῶν te ὀρυχτῶν χαὶ τῶν μεταλλευτῶν, τίς τε 
αὐτῶν ἢ διαφορὰ ual πόϑεν ἣ γένεσις χαὶ ποῦ" ἰδίᾳ ὃὲ δεῖν φησιν ἕχαστον 15 

ὲ 

τῶν εἰρημένων γενῶν προχειριζομένους τὰ οἰχεῖα αὐτοῖς ἐπισχοπεῖν. περὶ 
, Vv ~ ~ αἴ 

ὧν Θεόφραστος πεπραγμάτευται ἔν τε τῷ [Περὶ τῶν μεταλλευομένων χαὶ 

15 ἐν ἄλλοις τισίν. 

1 μὲν] γοῦν 1 2 τὸ δὲ | ἐνεργείας ΤῊ 3 γενομένης ---πρῶτον om. | 

γινομένης BW 6 γε! lac. IIL litt. I αὐτοῖς libri 9 χεχαϑαρμένοις a 

11 τῶν te] τῶν δὲ I ὀρεχτῶν BW 12 ἰδίᾳ] διὰ Β' 14 Θεόφραστος] 

ef. fragm. Π (III p. 54sqq. Wimmer) tu] τοῖς B 



= ax 

AAEZANAPOY A®POAISIEQS ΕἸΣ TO TETAPTON ΤῸΝ 

APISTOTEAOYS METEQPOAOTIKQN 

Nh La 2 , rie 2 ΄ EASY Τὸ τέταρτον ἐπιγραφόμενον τῶν ᾿Αριστοτέλους Μετεωρολογιχῶν ἔστι 
\ DA tL ΡΝ 5 δ ~ aS ae pa Ὁ, 5 \ > μὲν ᾿Αριστοτέλους, οὐ μὴν τῆς μετεωρολογιχῆς πραγματείας" οὐ γὰρ 20 

5 ἐκείνης οἰχεῖα τὰ ἐν αὐτῷ λεγόμενα: μᾶλλον δὲ ὅσον ἐπὶ τοῖς λεγομένοις 

εἴη ἂν ἑπόμενον τοῖς Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς. εἰπὼν γὰρ ἐν ἐχείνοις 

epl τῶν τεσσάρων δυνάμεων τῶν ἁπτῶν, ϑερμότητος, ψυχρότητος, ξηρό- 

τητος, δγρότητος, χαὶ δείξας ἐχ τοῦ συνδυασμοῦ τούτων τῶν δυνάμεων τὰ 2 

στοιχεῖα γινόμενα, χαὶ εἰπὼν τὰς μὲν ποιητικὰς τῶν δυνάμεων εἶναι, τὰς 
10 δὲ παϑητικάς, ἐν τούτῳ τίνα ἐστὶν ἃ ἑκάστη αὐτῶν δύναμις ποιεῖ ἢ πάσχει, 

ld Fer) Sites, 

λέγει, xat τίνα τὰ γινόμενα Om αὐτῶν. 

p.378b10 ᾿Επεὶ δὲ τέτταρα τὰ αἴτια διώρισται τῶν στοιχείων. 

“Ὑπομιμνήσχει ἡμᾶς τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς 

δεδειγμένων: δέδειχε γὰρ ἐχεῖ τέσσαρα αἴτια εἶναι, καϑ᾿ ἃ εἰδοποιεῖται 
15 τὰ πρῶτα σώματα, τουτέστι τὰ στοιχεῖα: ϑερμότης γὰρ καὶ ψυχρότης, 40 

ξηρότης τε καὶ ὑγρότης. αὗται γὰρ ἐδείχϑησαν πρῶται οὖσαι τῶν ἁπτῶν 

ἐναντιώσεων, κατὰ δὲ τὰς πρώτας ἁπτὰς ἐναντιώσεις εἰδοποιεῖται τὰ στοι- 

χεῖα" τῷ γὰρ ἁπτὰ εἶναι ἐν ὑποστάσει τέ ἐστι χαὶ τοῦ μαϑηματιχοῦ σώ- 

watos διαφέρει. διὰ τοῦτο γὰρ ual τὰ στοιχεῖα τέσσαρα, ὅτι τέσσαρα χαὶ 

20 τὰ οἷς εἰδοποιεῖτα. τῶν γὰρ τεσσάρων at μὲν πᾶσαι συμπλοχαὶ χατὰ 
C7 ταν a7 4 σε > Ψ 2 \ 7 IF Bb) , ‘Ly See 

οὐ συντιϑεμένων εξ εἰσιν, WY STEL At OVO ἔς AVTLAELULSV OY οὐσαι GvuT- 

1 Adhibiti codices BIW et a 1, 2 Tit. ᾿Αλεξάνδρου --- μετεωρολογικῶν B?: ᾿Αριστο- 
τέλους om. W: εἰς τὸ τέταρτον inser. 1: ᾿Αλεξάνδρου ᾿Αφροδισιέως ὑπόμνημα εἰς τὰ μετεω- 

ρολογιχά. εἰς τὸ τέταρτον ἃ 4 post τῆς add. ye ἃ 5 ἐν αὐτῇ 1 6 ἦν 

ἂν ΒΝ ἃ ἑπομένη BW ἐχείνω BW: ἐκείνης ἃ 1 ἁπτῶν] αὐτῶν BIW 

7.8 ϑγρότητος ξηρότητος coll. BWa 10 ἐστὶν ἃ ἑκάστη om. B! δυνάμεις B! 
ΤΙ τὰ om. 1 12 τέτταρα διώρισται αἴτια a Arist. vulg. 13 ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν 

Περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς) B 2.3 τῶν post δευτέρῳ om. BWa 17 ποιεῖται B 

19 τέσσαρα] δεύτερα bis a 20 δευτέρων a 21 ἕξ εἰσιν] ἐξ 1 αἱ om, Bl: δὴ 

αἱ supr. γ. add. B? 
12% 
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10 

20 

25 

30 

35 

> 

αρχτοί εἰσιν, af χαταλειπόμεναι τέτταρές εἰσιν, ats εἰδοποιεῖται πῇ το 45 
χεῖα: τὸ μὲν yap πῦρ ϑερμότητι χαὶ ξη ρότητι, ἀὴρ δὲ ὑπο: καὶ 

ὑγρότητι, τὸ δὲ ὕδωρ ὑγρότητι χαὶ ψυχρότητι, γῇ δὲ Opes! oe ΕἾ 

τήτι. οὐδὲν γὰρ τοῖς ἐναντίοις οἷόν te εἰδοποιεῖσϑαι, ws ἅμα ἢ ϑερμὸν 
χαὶ ψυχρὸν εἶναι ἢ ξηρόν τε χαὶ dypov. τῶν δὲ πότου υὲν δύο 
φησὶν εἶναι ποιητιχά, τὴν ϑερμότητα καὶ ψυχρότητα, τὰ δὲ τ παϑητιχά, 

τὴν ξηρότητα καὶ ὑγρότητα: εἶπε δὲ χαὶ τοῦτο ἐν τοῖς [Περὶ πος 

ὅτι δὲ τῶν προειρημένων τὰ μέν ἐστι ποιητιχά, τὰ δὲ BEL πίστεις 50 
παρέχεται, THY μὲν διὰ τῆς ἐπαγωγῆς; τὴν δὲ ἐχ τοῦ Saye τοῦ ὁριστιχοῦ. 

διὰ μὲν τῆς ἐπαγωγῆς, ὅτι φαίνεται ἐν πᾶσιν ἣ μὲν ϑερμότης 
χαὶ ψυχρότη ης HpEGDD ERE χαὶ συμφύουσαι xat μεταβάλλουσαι. 
δρίζειν μὲν οὖν λέγει τὸ συνάγειν χαὶ παχύνειν 7 πηγνύναι οὕτως, | 
ὥστε τὰ πρότερον μὴ ἔχοντα ἴδιον σχῆμα ov ὑγρότητα, ἀλλ᾽ ἀεὶ ὑπὸ 126% 
τοῦ ΠΣ Me σχηματιζόμενα ἴδιον λαμβάνειν σχῆμα, χαὶ ἴδιον ὅρον gel 
χαλεῖται γὰρ ἀόριστα μὲν τὰ ὑγρά, ὅσα δι᾿ ὑγρότητα οὐχ ἔχει σχῆμα ot- 
χεῖον, ὡς ἀήρ, ὕδωρ, ὡρισμένα ὃὲ τὰ οἰχεῖον ἔχοντα σχῆμα χαὶ μὴ συ- 
σχηματιζόμενα τῷ περιέχοντι. τὸ γοῦν ὕδωρ ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ παγὲν 
ἀόριστον ὃν ὁρίζεται χαὶ οἰχεῖόν τι σχῆμα λαμβάνει. χαὶ ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ 
δὲ τὰ ὑγρὰ παχυνόμενα ὁρίζεται, ὡς τὸ μέλι ὑπὸ τοῦ πυρὸς χαὶ ὅλως 

ὅσα δι’ ἐψήσεως παχύτερα γινόμενα σχῆμα οἰχεῖον λαμβάνει, ὡς μηχέτι 

τῷ περιέχοντι αὐτὰ σχηυνατίζεσϑαι. ἀλλὰ μὴν χαὶ ὅτι συμφύουσι χαὶ 
ἑγοῦσι τὰ διωρισμένα, aes τὸ εν γὰρ πῦρ τὰ ὁμογενῆ ELLEN συγ- 
χρίνει τε χαὶ συμφύει, ἐξαιροῦν ἐξ αὐτῶν χαὶ διαχρῖνον πᾶν τὸ ἀλλότριον" 

ἴδιον γὰρ τοῦ πυρὸς τοῦτο" οἷον χρυσοῦ τὸ μὲν ἀλλότριον ἐξαιρεῖ, ἄν τε 
: “ TAS Mi ee eS hs cee 
epiepes ay τε χαλχὸς ἢ. συμφύει OF τὰ πεῖς αὐτοῦ ἀλλήλοις: τὸ δέ te 10 

ψυχρὸν od τὰ ἀπο τοι μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὰ τυ θη | συμφύει: τῇ γὰρ 

πήξει πάντα τὰ ἅμα ὄντα χαὶ παραχείμενα Evot. ὅτι δὲ χαὶ μεταβλητιχά 

τι τὸ ϑερμὸν χαὶ ψυχρόν, δῆλον: χαὶ γὰρ ὑδγραίνουσι χαὶ ξηραίνουσι χαὶ 

Gx το χαὶ λύουσι. τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ ϑερμοῦ σχληρότερα γίνεται; τὰ 

6 ὑπὸ ψυχροῦ, χαὶ πάλιν ὑγραίνεται ὑφ᾽ ἑχατέρου τινά: ἀλλὰ χαὶ μαλάττε- 
ταί τινα πρὸς τὸ πῦρ δηλονότι διὰ τὴν ax αὐτοῦ ϑερμότητα. ὡς δὲ 
φαίνεται τὸ Yeppov χαὶ τὸ ψυχρὸν δρίζοντά τε χαὶ συμφύοντα χαὶ μετα- 15 
βάλλοντα, οὕτω πάλιν φαίνεται τὸ ὑγρὸν χαὶ τὸ ξηρὸν ταῦτα πάσχοντα" 

ταῦτα γὰρ On’ ἐχείνων πάσχοντα τὰ προειρημένα πάϑη ὁρίζεται. δρίζεται 
μὲν γὰρ τὸ ὑγρὸν παχυνόμενον χαὶ πηγνύμενον, μαλάσσεται δὲ ἀνιέμενον 

1 πέσσαρές εἰσιν versu vacuo relicto om. ΒΊ: add. B? εἰσὶν ἐν αἷς B 
2 γὰρ om. BWa 3 δὲ post τὸ om. I γῇ δὲ] zat ἡ γῆ BWa ὅ τε 
om. ἃ 1 τὴν ὑγρύτητα χαὶ τὴν ξηρότητα I ἐν τοῖς [Περὶ γενέσεως] Β 2 
p. 32924 sqq. Ὁ τοῦ ὁριστιχοῦ om. I 15 γὰρ] δὲ I 15. 16 οἰκεῖον 
- σχῆμα om. Β 16 ws—dwp om. Wa ὡρισμένα --- οἰχεῖον om. W 
18 τι] τὸ 1 21 συσχηματίζεσϑαι BWa 25 ] εἴη I post ἢ add. évot 
W, évot δὲ xal a δὲ post συμφύει om. a 26 ἀνομογενῆ Wa: ὁμογενῆ B 
30 ἀλλὰ] ἅμα BWa dl δῆλον a ὑπ᾽ adtod I oo χαὶ] te zat BWa 
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, ΄ , . 

τὸ Eypov te χαὶ σχληρόν, πήγνυται δὲ τὸ bypove αὐτά te γὰρ ua αὑτὰ 
ὄντα τό τε ὑγρὸν χαὶ τὸ ξηρὸν τὰ προειρημένα πάϑη πάσχοντα ὁρᾶται 
΄ , “Ὁ ~ \ “ῳ ~~ » > ~ , Oro τε τοῦ ϑερμοῦ χαὶ τοῦ ψυχροῦ χαὶ ὅσα ἐξ ἀυφοτέρων αὐτῶν μέ- 20 

μικται, δείξας 68 τῇ ἐπαγωγῇ χαὶ διὰ τῆς ἐναργείας τὰ μὲν ὄντα αὐτῶν 
΄ — ee aX Qh ἣ ’ ὃγλό χ bE = = = \ 2. lee , 

ποιητιχα, TA OF παῦητιχα, δῆλον φησι TO αὐτὸ τοῦτο χαὶ Ex τῶν λόγων, σι 

avs ἀποδίδομεν ὁριζόμενοι τὰς φύσεις αὐτῶν. τὸ μὲν γὰρ ϑερμόν τε ual 
, ¢ i , x 

ψυχρὸν ὁριζόμενοι συγχριτικὰ λέγομεν: τὸ μὲν γὰρ ϑερμὸν συγχριτιχὸν ἴω 

μὲν τῶν νει φάμεν, διαχριτιχὸν ὃὲ τῶν διαφερόντων τε χαὶ ἀλλο- 
Υ ~ e ~ 

τρίων, τὸ δὲ ψυχρὸν πάντων λέγομεν συ Ὑγπιτιχον εἶναι τῶν τε ὁμογενῶν 
5 ΄' Ἁ δι ~ 5 

10 ἘΠΕ ΜΝ χαὶ τῶν ον: τὸ OF συγχρίνειν χαὶ διαχρίνειν ποιεῖν ἐστιν, 25 oly 
>! ~ ~ als Ρ 

ὥστε ἐν τῷ λόγῳ αὐτῶν χαὶ τῇ οὐσίᾳ τὸ ποιεῖν. τὸ δέ ye ξηρὸν χαὶ 
, oo ΄ Ξ Ld ~ 2! / > , 

ὑγρὸν δριζόμεϑα τῷ εὐορίστῳ τε χαὶ δυσορίστῳ, ἅ ἐστι τοῦ πάσχειν. ἱ 
Δείξας δὲ ὅτι τὰ μὲν τῶν τεσσάρων, οἷς εἰδοποιεῖται τὰ πρῶτα σώματα, 

ποιητιχά ἐστι (τὸ γὰρ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρόν), τὰ δὲ παϑητιχά (τὸ γὰρ δγρόν τε 
15 χαὶ ξηρόν), μετὰ ταῦτα φησι δεῖν λαβεῖν τὰς ἐργασίας αὐτῶν, ἃς ἐργάζον- 3 

ταιτὰ ποιητικά, χαὶ τῶν παϑητιχῶν τὰ EtOH, τουτέστι τίνα ἔργα ἐστὶ τὰ 
γινόμενα ὑπὸ τῶν ποιητιχῶν, χαὶ τίνες αὐτῶν af χατ᾽ εἶδος διαφοραί, χαὶ τίνα 
πάϑη ἃ πάσχει τὰ παϑητιχά, χαὶ τίνες αἱ τούτων χατ᾽ εἶδος τ διαφοραί, 
πρῶτον μὲν οὖν χαϑόλου ἢ ἁπλῇ γένεσις χαὶ ἣ φυσιχὴ μετα- 

40 βολὴ τούτων τῶν δυνάμεών ἐστιν ἔργον. τὴν γένεσίν φησι τὴν 

χαϑόλου χαὶ τὴν φυσιχὴν ΕΞταΠολὴν ὑπὸ τούτων γίνεσϑαι τῶν δυνάμεων 
χαὶ χατὰ ταύτας. ἁπλὴν δὲ γένεσιν εἶπεν ἀντὶ τοῦ τὴν χυρίως γένεσιν, 
ἀλλ᾽ οὐ τὴν μετὰ προσϑήχης" τὶς γὰρ γένεσις χαὶ ἣ ἀλλοίωσις. προσ- 
ἔϑηχε δὲ χαὶ τὸ τὴν φυσιχὴν μεταβολήν, ὅτι μὴ μόνη ἣ ἁπλῇ γένεσίς 40 

τῷ σι ἐστι φυσικὴ μεταβολή, ἀλλὰ χαὶ ἄλλαι τινές, αἵτινες χαὶ αὐταὶ On 

τῶν γίνονται τῶν δυνάμεων, ὡς αὐξήσεις χαρπῶν μεταβολαί te χαὶ πέφ 

χαὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα. οὐ μόνον δὲ ἣ γένεσις, ἀλλὰ χαὶ ἣ ἀντιχειμένη 
φϑορὰ αὐτῇ ἣ χατὰ φύσιν γινομένη ὑπὸ τούτων γίνεται τῶν δυνάμεων. 
χατὰ φύσιν γὰρ παντὶ τῷ γινομένῳ φϑαρῆναι" ἣ δὲ χατὰ φύσιν γινομένη 

: 
a7 

ΐ 2 ἐστιν ἢ διὰ γῆρας λοιπὸν ual ἀσϑένειαν te χαὶ χαταψυξιν. 45 30 φϑορά, αὕτη δέ ἐστιν ἢ διὰ γῆρας λοιπὸν ual ἀσϑένειαν te xo bot, 45 ἣν 

΄σ ἊΝ Za \ aA \ ¢ , » Vv es 5 

οὕτως γίνεται" ab yap δὴ χαὶ ἣ βίαιος, οἷον et τις ξίφει πληγεὶς 
φϑαρείη. αὗται μὲν οὖν τοῖς τε φυτοῖς ὑταρχδυσι καὶ τοῖς ζῴοις 
χαὶ τοῖς μέρεσιν αὐτῶν. τὰς δυνάμεις λέγει τὰς τέσσαρας, ual ἃς 

\ 

' ὃ | φϑορά" πασῶν γὰρ αὐτῶν ἕχαστον τῶν εἰρημένων μετ- 

1 πήγνυται --- ὑγρὸν delenda esse videntur τε post αὐτά om. a 4 ἐνεργείας a 

7 συγχριτιχὰ] ποιητιχὰ a 10 καὶ διακρίνειν et ἐστιν om. BWa 12 ὁριζόμενα BIW: 

ὁρίζομεν corr. BS ἅ ἐστι] ἀντὶ B'Wa 15 δὲ om. ἃ 14 γὰρ ante ϑερμὸν exp. B 

15 ἃς I Arist. HN: αἷς BWa Arist. vulg. 18 αἱ om. Wa 20. 21 φησὶ δὴ οὖν τὴν γένεσιν 
κχαϑόλου a 20 τὴν post φησι om. BW 21 χαϑόλου om. W 22 ἀντὶ τοῦ om. ἃ 

κυρίων ἃ 24 δὲ supr. vers. B? τὸ om. a 7 om. B'Wa 25 post 
ἐστιν add. ἡ BWa 26 αὔξησις BIW χαρπῶν] φυτῶν a 27 τὰ om. I 

28 αὐτὴ B! 29 πάντων τῶν γινομένων B γενομένῳ ἃ ἡ δὲ] ἤδη B?: 

ἡ δὴ B? 30 δέ om. 1 ἣ διὰ B 31 πληγῇ I dl. 32 διαφϑαρῇ 

BWa 32 ante αὗται add. 7 BWa 
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έχει, unt οὐχ ὥσπερ τὰ στοιχεῖά τε καὶ ἁπλᾶ oo wart δύο peed αὐτῶν 

ἔχει ἐν αὑτοῖς, ὡς προείρηται. ἑξῆς δὲ ὉΠ τίς ἐστιν ἡ ar τε χαὶ 

φυσιχὴ γένεσις. μεταβολὴν δή φησιν αὐτὴν εἶναι γινομένην ὑπὸ τῶν 

ποιητικῶν δυνάμεων, τῆς ϑερμότητος δηλονότι χαὶ τῆς ψυχρότητος, μετα- 50 

5 βαλλουσῶν τὰ πάσχειν On’ αὐτῶν πεφυχότα, ἃ καὶ ὕλην ὠνόμασε διὰ τὸ 
δύναμιν ἔχειν χαὶ ἐπιτηδειότητα τοῦ πάσχειν, ἅ ἐστιν ἥ τε ξηρότης χαὶ 

ὑγρότης, ὅταν ἔχωσι δηλονότι λόγον πρὸς αὐτὰ τοῦτον, χαϑ᾽ ὃν τὰ μὲν 

ποιεῖν, τὰ δὲ Hoes οἷά τε. οὐ γὰρ ὁποσονοῦν ϑερμὸν ὁποσονοῦν ξηρὸν τ 
7, ὑγρὸν ἣ open) ἢ Enpatver, ἀλλὰ δεῖ λόγου τινὸς χαὶ συμμετρίας. 

10 Εἰπὼν δὲ τὴν γένεσιν τὴν χατὰ φύσιν μεταβολὴν εἶναι τῶν ὑλιχῶν 127 

ze χαὶ παϑητιχῶν δυνάμεων ὑπὸ τῶν ποιητιχῶν, ἥτις μεταβολὴ γίνεται, 

ὅταν ἐν ἀναλογίᾳ τοιαύτῃ πρὸς ἄλληλα ὦσι, χαϑ’ ἣν τὰ μὲν αὐτῶν ποιεῖν, 10 

τὰ δὲ πάσχειν On’ ἐχείνων πέφυχεν (οὕτως γὰρ γίνεται τά τε φυτὰ χαὶ 
τὰ ζῷα; τῶν ἐν τῇ ὕλῃ παϑητιχῶν δυνάμεων πασχουσῶν χαὶ μεταβαλλο- 

15 μένων ὑπὸ τῶν ἘΠ Ἱένεσις μὲν οὖν, φησί, γίνεται τοῦ προχειμένου, 
ὅταν αἱ ποιητιχαὶ δυνάμεις χρατῶσι τῶν παϑητικῶν τε χαὶ ὑλιχῶν ὅταν 
δὲ μὴ ἔπη τὰ ποιοῦντα τῶν πασχόντων, ἀλλ᾽ ἐξασϑενῇ Ov ἀσυμμετρίαν, 
τῷ ἣ αὐτὰ ἀσϑενέστερά τε εἶναι καὶ ἐλάττω, ἢ ἐχεῖνα ἰσχυρότερά τε 
χαὶ πλείω, τότε χατὰ μέρος μὲν 7 μόλυνσις ἣ ἀπεψία γίνεται. ἥτοι δὲ 15 

90 μόλυνσιν λέγει τὴν ἐπὶ τῶν ἑψομένων (ὅταν γὰρ μὴ χρατήσῃ τὸ πῦρ, 
μολύνεται χαὶ ody ἕψεται, ὡς μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ), τὴν ὃὲ ἀπεψίαν ἐπὶ τῆς 

τῶν ζῴων τροφῆς, ὅταν μὴ χρατηϑῇ ὑπὸ τῆς ἐνούσης ϑερμότητος εἰς τὸ 
χρήσιμον, ἀλλὰ διαφϑαρῇ, ἢ ἐκ παραλλήλου ἄμφω εἶπε, χαὶ THY μόλυνσιν 

: ὡς ἀπεψίαν οὖσαν ὕείς. τὸ δὲ χατὰ μέρος μὲν προσχείμενον δηλωτιχόν 

τῷ σι ἐστι τοῦ ef χατὰ μέρος tt γένοιτο ἢ τοιαύτη τοῦ ποιοῦντος ἀσϑένεια, ὡς 
a) aN ὅλο) “ Yet ἀλλ ΄ ~ ἢ ΄ na ~ ὅλ / 20 

uh τὸ ὅλον φϑεῖραι, ἀλλά τι THY μορίων τῶν τῷ ὅλῳ προσχρινομένων, 
d ia) ΄ ἊΝ Ve \ id / mI If ld ΄ \ 

χαῦ ἃ μεταβάλλοντα ἣ αὔξεται τὸ ὑποχείμενον ἣ τρέφεται, τότε ἣ περὶ 

ταῦτα τοῦ ποιοῦντος ἀσϑένεια ἀπεψίαν χαὶ μόλυνσιν ποιεῖ. εἰπὼν δὲ τὴν 
χατὰ μέρος ἀσϑένειαν τοῦ ποιοῦντος τὴν ἀπεψίαν ποιεῖν, λέγει ὅτι τῇ δὲ 

80 οὐ τινὶ γενέσει οὐδὲ χατὰ μέρος, ἀλλ᾽ ἁπλῇ ἐναντίον χαὶ χοινὸν σῆψις. 
πᾶσα γὰρ ὥσπερ γένεσις ἁπλῇ τε χαὶ χατὰ φύσιν τῷ ὑπὸ τῶν ποιούντων 
τὰ πάσχοντα πάσχειν, τῶν μὲν κρατούντων, τῶν OF χρατουμένων, οὕτως 2% 

χαὶ aes φυσιχὴ φϑορὰ μὴ χρατούντων τῶν ποιητιχῶν τῆς ὕλης χατὰ 

Ι σώματα om. ΒΊΥἃ μόνον BWa 2 ἔχει ante ὡς coll. BWa αὐτοῖς 

libri 2.3 ἁπλῇ te γένεσις xat ἡ φυσιχή B 3 δή] δὲ BWa 4 δῆλον a 
τ. 5 post μεταβαλλουσῶν add. τινὰ BWa 5 ἃ ποιὰ καὶ ὕλην BW: ἃ ὑποκειμένην 

ὕλην ἃ 7 δῆλον a 8 post ϑερμὸν add. ἢ B'Wa 8. 9 ὑγρὸν ὁποσονοῦν 

i) ξηρὸν coll. BI 10 δὲ om. a post γένεσιν add. καὶ B 11 χαὶ ποιη- 

τιχῶν ὃ. Bl 15 οὖν om. ἃ φησί om. BIW 16 te om. BWa 
za. om. BIW 17 ἐξασϑενεῖ BIW διὰ συμμετρίαν BIW 18 τῷ 7] 
τῶν W 18.19 ἢ ἐχείνας ἰσχυροτέρας τε καὶ πλείους εἶναι BWa 19 μὲν ἡ 

μόλυνσις 1 20 γὰρ om. BWa 24 δὲ] yap I 25 γίνεται BIW 
20 φϑείρειν BWa τὸ ὅλον BIW 28 ταῦτα] τὰ τοιαῦτα corr. B? 31 ὥσπερ 

γὰρ πᾶσα coll. ἃ post φύσιν add. γίνεται ἃ 
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a Pa ~ ἘΠ ᾿ " \ ΄ \ eri τον ~ 
Pee et) eae ae Bae) may! nasa) φύσιν φϑορὰν ὁδὸν εἰς σῆψιν 
ὭΣ Co A‘ \ ~ > ~ ~ ~ 

εἶναι, ὥσπερ TO μὲν γῆρας ἐπὶ τῶν ζῴων, τὴν δὲ αὔανσιν ἐπὶ τῶν φυτῶν" 
i 

v ~ / > c 4 

ἄμφω yap σῆψις. τέλος ὃὲ τὸ χατὰ φύσιν ἑχάστῳ τῶν συνθέτων te χαὶ 
, pe a ar \ ~ 2 Ἃ Δ = 7) , 

φύσει συνεστώτων σαπροτὴς τε χαὶ σῆψις, dv μὴ Ἢ βίαιος ἢ φϑορά, 
΄σ \ 5 » \ 7 “4 

5 ἥτις φϑορὰ οὐχ ἔστιν ἢ χατὰ φύσιν. οὐ γὰρ σηπομένη σὰρξ φϑείρεται, 
σ ~ e , I 9\ b) ~ δ. ~ »” ~ , , 

ὅταν χαυϑῇ, ὁμοίως οὐδὲ ὀστοῦν οὐδέ τι τῶν ἄλλων τοῦ ζῴου μορίων " 30 

πάντων τον τούτων ἢ χατὰ φύσιν φϑορὰ σῆψίς ἐστι. σημεῖον δὲ τοῦ 
τὴν χατὰ φύσιν αὐτῶν ΠΣ τ εἶναι ἐποιήσατο τὸ πρῶτον αὐτὰ ἐξ- 
υγἹραίνεσϑαι. ἐχ τούτων ἴτυν χαὶ τὴν Τῶν ἐγένετο, δρισϑέντος τοῦ ξηροῦ 

10 τῷ ὑγρῷ χαὶ τῇ τούτου μίξει οἰχεῖον ὅρον χαὶ σχῆμα λαβόντος τοῦ συν- 
αμφοτέρου, ἐργαζομένων τοῦτο τῶν ποιητιχῶν, ἅπερ ἦν ἢ ϑερμότης τε 

ce χαὶ Woyporys. ἢ μὲν οὖν γένεσις οὕτως: ἢ δὲ φϑορά, ὅταν χρατῇ toi 
δρίζοντος, ὅπερ ἦν τὸ ποιητιχόν (βθῦτο δ᾽ ἣν τὸ ϑερμὸν 1 προηγουμένως Dy 
TO oe ὕπ᾽ αὐτοῦ, τουτέστι τὸ ξηρόν τὸ γὰρ ὁριζόμενον ἦν τοῦτο 35 

18 τῇ τοῦ τ αἵξει. χαὶ γὰρ τὸ ΠΣ SED χαὶ μὴ συνημμένον ἀλλὰ 
διαπῖπτον, ἂν μὴ πος: ἔχῃ τι)" ὅταν οὖν τὸ ὁριζόμενον χαὶ τὸ πάσχον 
ἀπ τοῦ ὁρίζοντος αὐτὸ χαὶ ποιοῦντος διὰ τὸ περιέχον, τῷ τὴν ἐν τῷ 

περιέχοντι πλείω ϑερμότητα ἀναλίσχειν τὴν ἐν τῷ φϑειρομένῳ ἐλάττω οὖσαν. 

διὸ τὰ φϑειρόμενα ὑγραίνεται πρῶτον, ὅπερ ἐστὶ τιν σῆψις γὰρ 7 εἰς 
20 τ τοῦ ὑποχειμένου μεταβολὴ δι᾿ ἔνδειαν τῆς οἰχείας ϑερμότητος γινο- 

μένη ὑπὸ τοῦ περιέ ὐτ ὡς δείξει. 
Εἰπὼν ὃὲ πάντα τὰ χατὰ φύσιν φϑειρόμενα σήπεσϑαι, ἰδίως φησὶ 

: 

εἰ 

τὴν σῆψιν λέγεσθαι ἐπὶ τῶν χατὰ μέρος φϑειρομένων, ὅταν γωρισϑῇ χαὶ 45 

ἐχστῇ τῆς οἰχείας φύσεως, τουτέστι τῆς ἐν αὐτοῖς χινητιχῆς ae τοιοῦ- 
tov δὲ τὸ ἐν Exact ϑερμόν. διὰ τοῦτο GE φησι πάντα τὰ ἄλλα σήπε- τῷ σι 

σϑαι πλὴν πυρός, ὅτι μάλιστα. ποιητιχὸν τὸ ϑερμόν" τὸ δὴ τούτῳ εἰδοποι- 
ούμενον οὐ σήπεται, τῷ τὴν σῆψιν γίνεσθαι, ὅταν χρατῇ τὸ πάσχον τοῦ 
σηπομένου πράγματος τοῦ ποιητιχοῦ τοῦ ἐν ad τ ἐν δὲ τῷ πρὶ 00K 
οἷόν τε πυρὶ ὄντι χρατηϑῆναι τὸ ἐν αὐτῷ ϑερμ, 

80 χατὰ τοῦτο γὰρ τὸ πῦρ πῦρ. 6 γὰρ ἀὴρ ε 
~ ~ € ~ WN ~ 4 2 \ δὲ 4 > ἘΞ a ~ Des = 

θερμός, ἀλλὰ δευτέρως, χαὶ oy εἰδοποιεῖται τῷ ὑγρῷ 7 τῷ ϑερμῷ. ἔτι ἢ 50 

ov 

at 
χαὶ αὐτὸς we αὑτοῦ φύσει 

τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ ϑερμοῦ φϑορὰ σῆψις, οὐδὲν δὲ ὑγρότητος ἐν τῷ πυρί. δὲ ! {Pu a teat 13. € & VYPOTHTOS τῷ TOOL. 1 GF 

i 

~ 5 \ A c , 7, 5 ᾽ Sek (- ’, , 5 

γῇ εἰ καὶ μὴ δγρότη ἔχει ἐν τῇ οἰχείᾳ φύσει, ἀλλ᾽ ἀεί γε ὑγρότης τίς ἐστιν 
ἐν αὐτῇ, δι᾽ ἢ συ δε ἐπὶ τούτοις τί ποτέ ἐστιν 7 σῆψις ὁρίζεται, χαὶ 

τ΄ , e \ 35 φησὶν εἶναι τὴν, poapav τῆς ἐν Exdotm ὑγρῷ οἰχείας χαὶ χατὰ φύσιν 

3 σήψεις a 4 ἡ - φϑορά] τι βίᾳ φϑαρῇ BWa 8.9 post ἐξυγραίνεσϑαι fort. 
addenda εἶτα ξηρὰ τέλος γίνεσθαι 10 τὸ ὑγρὸν W! λαβόντες BIW 

13 post ὁρίζοντος add. τὸ ὁριζόμενον τὸ ξηρὸν τῇ τοῦ ὑγροῦ μίξει 1, eademque praeter τὸ 

ὁριζόμενον B'Wa: om. V, exp. B? 15 συνημμένον] συμμένον B: σεσημμένον a 

16 ὑγρότητα Wa οὖν --χρατῇ (17) om. B'W: in marg. add. B* 17 χρατῇ 

om. a post περιέχον add. φϑορὰ γίνεται B, χρατῇ a 22 δὲ om. a 

26 ϑερμὸν ex ϑερμῶ corr. 1 τοῦτο B'W 28 τὸ ἐν αὐτῶ BIW 80 γὰρ 
τοῦτο πῦρ τὸ πῦρ coll. Β ἃ αὐτοῦ libri 92 τοῦ supr. vers. 1 30 γε] 

τε B'W: sed exp. Β2: om. ἃ 34 ἐπεὶ a ἡ om. BWa 
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ϑερμότητος ὑπὸ ἀλλοτρίας ϑερμότητος, εἶναι δὲ τὴν ἀλλοτρίαν ϑερμότητα, 

ὑφ᾽ ἧς πλείονος οὔσης φϑείρεται ἢ ἐν τοῖς ὑγροῖς οἰχεία te xal χατὰ 
φύσιν ϑερμότης, τὴν ἐν τῷ περιέχοντι. | 

-" 

p.379a19 “Qor ἐπεὶ κατ᾽ ἔνδειαν πάσχει. 127¥ 

5 Εἰπὼν πᾶσαν τὴν χατὰ φύσιν φϑορὰν σῆψιν εἶναι, εἰπὼν δὲ καὶ τί 15 

ἐστι σῆψις, χαὶ δείξας διὰ τοῦ λόγου ὅτι τὸ pene ἐστι τὸ ἐν τῷ περι- 
i 

\ ~ ΄ 5, ὉΠ “» 

ἔχονῖι τῆς σήψεως αἴτιον, ἐπεὶ ἔχειτο αὐτῷ τὰ δύο εἶναι ποιητιχά, τὸ 

a [ΟἹ ρμὸν χαὶ τὸ ψυχρόν, πῶς χαὶ τὸ ψηχρὸν; τῆς σήψεώς ἐστιν αἴτιον λέγει. 

τ τὰ σηπόμενα χατ᾽ ἔνδειαν τοῦ οἰχείου χαὶ χατὰ φύσιν αὐτοῖς Me τσὶ [0] τῶ 

φρ εἰ 10 φϑείρ nett, χαϑὸ δὲ ἐνδεές τί ἐστι τῆς ϑερμῆς δυνάμεως, ψυχρόν, 

τ fs els dy αἴτια sin τῆς σήψεως, χαὶ τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρόν. ὥστε 

χοινὸν τὸ Taos, ἢ σῆψις, Ψυχρότητός te οἰχείας χαὶ ϑέρμης ἀλλοτρίας. 20 

διὰ ee {ao καὶ ξηρότερα γίνεται τὰ σηπόμενα πάντα. διὰ 
τούτων τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τοῦ τὰ σηπουονα μετὰ τὸ δγρύτερα γενέσϑαι 

15 ξηρὰ λοιπὸν γίνεσϑαι: τῷ γὰρ ἐξιὸν τὸ οἰχεῖον mene χαὶ διαπνεόμενον 

συνεξάγειν χαὶ συνεξατμίζειν χαὶ τὸ ἐν αὐτῷ ὑγρόν, χαὶ μηχέτ᾽ εἶναι τὸ 
ἄλλην ἐπισπασόμενον ὑγρότητα. τὸ γὰρ οἰχεῖον ἐν ἑχάστῳ ϑερμὸν ἐπ- 

, 5 ε , σ΄. Ve 5 Υ̓͂, NS, a\ \ σ 5 Lh 

αχτιχόν ἐστιν ὑγρότητος ἕλχον ἔξωϑεν αὐτήν. δείχνυσι d= χαὶ ὅτι ἀχολού- 
~ 5 , > 5» ~ (ee \ Lad ee le Ἃ 95 ~ τ 

ϑως τοῖς εἰρημένοις ἧττον ἐν τοῖς ψύχεσι τὰ σηπόμενα σήπεται ἢ ἐν ταῖς % 
90 ἀλέαις: ἧττον γὰρ τότε τὸ ϑερμὸν ἐν τῷ περιέχοντι ὃν οὐ χρατεῖ τοῦ ἐν 

c ΄ ~ 5 ΦΧ - 4 ~ μ᾿ \ \ ες ιν Ξ ~ 

ἑχάστῳ ϑερμοῦ: ἐν δὲ τῷ ϑέρει πλεῖον. λέγει GE χαὶ τὰς αἰτίας τοῦ 
΄ x Date ΨΥ Ἃ ΄ 2 Ni ee Q X Χ \ uite τὸ πεπηγὸς μήτε τὸ ϑερμόν te χαὶ ζέον σήπεσϑαι. τὸ μὲν γὰρ πε- 

THOS τῷ μᾶλλον εἶναι ψυχρὸν αὐτὸ ἣ ϑερμὸν τὸν περιέχοντα αὐτὸ ἀέρα, 
οὐ χρατεῖται ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὥστε χαὶ ἐξάγεσθαι αὐτοῦ τὸ ἐν αὐτῷ Hep nee 

25 τὸ ὃς σῆπον χαὶ τ ce χρατοῦν τοῦ Sumeeevas χαὶ χινοῦν αὐτὸ 
σήπει. τὸ δὲ ϑερμόν te χαὶ ζέον τῷ πλείω εἶναι τὴν ἐν αὐτῷ ϑερμότητα 

ς ἐν τῷ περιέχοντι οὐ Keanna ὕπ᾽ αὐτῆς" τὸ yap πλεῖον ϑερμὸν τοῦ 80 
ἐλάττονος χρατοῦν σβέννυσί τε αὐτὸ χαὶ φϑείρει. ἀλλὰ χαὶ τὸ χινούμενον 
χαὶ ῥέον ἧττον τοῦ ἀχινητίζοντος σήπεται. διὸ τὰ σταδαῖα ὕδατα τῶν 
΄ ~ ~ ’ὔ 

ῥεόντων εὐσηπτότερα" τῆς γὰρ ἐν τοῖς ῥέουσί te χαὶ χινουμένοις ἐνυπ- 
αρχούσης ϑερμότητος ὑπὸ τῆς χινήσεως ζωπυρουμένης ἀσϑενεστέρα γίνεται 
΄ »} ~ ~ / Ἂ A 

pee τῷ; ἀέρι τῷ περιέχοντι ϑερμότης. διὰ τὴν αὐτὴν δὲ αἰτίαν χαὶ τὸ 
πλεῖον ἧττον τοῦ δηΐγεῦ σήπεται. εὐσηπτότερον γὰρ τὸ ἔλαττον τῷ 
ς.. “ y \ ~ ~ ~ 

ἐλάττονα ἐχειν τὴν ϑερμότητα, τῷ μᾶλλον ὑπὸ τῆς ἐν τῷ περιέχοντι xpa- 35 

4 lemma om. W 6. 7 tH πυρὶ ἔχοντι W: τῶ πυρὶ περιέχοντι B? 7 αὐτῷ ex 
αὐτὸ corr. B3 9 οἰχείου te xat BWa 10 τί om. 1 12 τὸ om. Ba 

ϑέρμιης] ϑερμότητος BWa post ἀλλοτρίας add. εἴτα φησὶ ἃ 14 ἀποδιδοὺς ἃ 

20 τὸ om. I τὸ ἐν BW 22 ϑερμὸν ex ϑερμοῦ corr. Β' 23 ϑερμὸν 
αὐτὸ 7% ψυχρὸν coll. Β' 26 zat om. I 28 post xtvobpevov add. φησὶ 

BWa 29 σήπεται om. ΒΥ διὸ τὰ] διὰ τὸ W 20 εὐσηπότερα BW 
, 33 σήπεσϑαι Wa 34 ἔχον BWa τῷ post ϑερμότητα om. BW 
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~ s > ν᾿ ~ ΄ 

τεῖσϑαι ϑερμότητος. ἐν yap τῷ πλείονί φησι πλεῖον χαὶ τὸ ϑερμὸν χαὶ 
τὸ ψυχρὸν ἐνυπάρχειν: διὸ μήτε ὑπὸ τῆς 

ἔχοντι χρατούμενον σήπεσϑαι ῥᾳδίως μήτε ὑπὸ. τῆς ψυχρότητος πάσχειν 
πιχράτειαν πάσχει τὰ πάσχοντα. 

5 ~ 

θερμότητος τῆς ἐν τῷ περι- 

My ταῦτα πάλιν, ὅσα διὰ τὴν τῆς ψυχρότητος 
διὰ τοῦτό φησι τὴν ϑάλασσαν χατὰ μέρη μὲν διαιρουμένην σήπεσϑαι ταχύ" 
αἱ γοῦν ἀπ’ αὐτῆς ἀπολαμβανόμεναι λίμναι σήπονται: ἅπασα ὃὲ οὐ 

σήπεται. ὁμοίως καὶ τῶν ἄλλων ὑδάτων τὰ ἐλάττω εὐσηπτότερα τῶν 
ai \ ~ Z Bair L \ wwe 

πολλῶν. λέγει ος χαὶι Ἦν αἰτίαν τὺ SV τοῖς On7 πομένοις χαὶ (ςφα τινα i ie H τὶ 
γεννᾶσϑαι, ὡς σχώληχας, ἐμπίδας, χώνωπας: τῷ γὰρ τὴν ἀποχρινομένην i ’ a ab ’ H ὃ | ϊ i 

ἐξ αὐτῶν ϑερμότητα φυσιχὴν εἶναι συνίσταται τὰ συναποχρινόμενα αὐτῇ 

omuata, ἂν ἔτ᾽ ἔχῃ ὑγρότητός τι i 5 ‘> al Ὶρ τὴ NS Ll. 

379b8 Τί μὲν οὖν ἐστι γένεσις χαὶ τί φϑορά, εἴρηται. 
p ‘ i i ? Mul 

“Ὑπομιμνήσχε: τῶν εἰρημένων: εἴρηται ὃὲ ἢ μὲν γένεσις εἶναι peta- ν 

BoM ὑπὸ τῶν τα ρον δυνάμεων τῆς ὑποχειμένης ὕλης χατὰ τὰς δυνάμεις. 
σ 

τὰς παϑητιχάς, Ftc γίνεται, ὅταν ἐν ἀναλογίᾳ τοιαύτῃ ἢ τὰ ποιοῦντα 

πρὸς τὰ ΠΟ Εν τα, ὡς χρατεῖν αὐτῶν. ἐν μέντοι τοῖς [Περὶ γενέσεως χαὶ 

φϑορᾶς ἀπέδωχε τὴν Ἰένεσιν μεταβολὴν 2x τοῦ δυνάμει ὄντος εἰς τὸ ἐν- 

epyeta ὄν, χοινότερον ἐχεῖ καὶ καϑολιχώτερον ἀποδοὺς αὐτῆς τὸν λόγον, ἐν- 
\ Ἁ τὸ 

ταῦϑα δὲ προσεχέστερον ἤδη χαὶ φυσιχώτερον, εἴ γε φυσιχοῦ τὸ χαὶ τὴν 
ἐὰν ΄ ΄ > ~ 

ὕλην, ἐν ἣ γίνεται τὰ χατὰ φύσιν γινόμενα, ἐν τῷ ὁρισμῷ συμπεριλαμ.- 

βάνειν. ἣ δὲ φϑορὰ ἀνάπαλιν: ὅταν γὰρ χρατῇ τοῦ τοι τι ποὺ τὸ παϑητιχὸν 5 
΄ ς 

διὰ τὸ περιέχον: ὁδὸς γὰρ εἰς σῆψιν. σῆψις γὰρ ἢ κατὰ φύσιν φϑορὰ 
vy 

πᾶσα, ἣ δὲ σῆψις χαϑόλου γίνεται τοῦτον τὸν τρόπον. 

stv τ ἀτέχύμε eva εἴδη, ὅσα at ΠΡ 
- ¥ ς 
ὑπ 

α 

οχειμένων τῶν φύσει συνεστώτων ἤδη. 

< p. 379010 Λοιπὸν δὲ cin 

ὃυν duets ἐργάζονται ἐ ἐξ 

~ 
t 

4 

Εἰπὼν περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς λοιπόν φησιν εἶναι τὸ εἰπεῖν τὰ 128 

εἴδη τὰ ἐχόμενα τῶν προειρημένων, ἅπερ ἐστὶν ἥ τε γένεσις χαὶ φϑορά, 
Δ 

Φ) 

ἃ χαὶ αὐτὰ γίνεται ὑπὸ τῶν δυνάμεων τῶν προειρημένων. ταῦτα ὃ᾽ ἐστὶ 
? 

. 

τὰ Ov ὧν αἱ εἰρημέναι δυνάμεις ἕκαστον ὧν ποιοῦσι ποιοῦσιν ἐν ταῖς ἤδη 

συνεστώσαις φυσικαῖς οὐσίαις: αὖται δ᾽ εἰσὶ τὰ σώματα τῶν te ζῴων τε 
Χ ~ Vv Qi 7 \ , 9.) er σ ~ 5 ~ 

χαι φύτων. εστι OF, TOUTWY HOLA μὲν, Ol ὧν SXAGTOY τῶν EY τοις πρὸ 
l4 

τ er εξ Fac ar te} - =. εἰρημένοις γίνεται, πέψις χαὶ ἀπεψία, me ἴον ὄντα τὸ μὲν γενέσει, TO 

1 ϑερμότητος om. BW πλείονι om. W 2 ἐνυπάρχει | 4 τὴν τῆς 

πιχρότητος Bt ἐπιχράτειαν] ἐπιχρατεῖ χαὶ B! 6 post αὐτῆς add. at W 

7 post ὁμοίως add. δὲ B zai om. | 10 εἶναι om. Wa συνιστάναι 

B'Wa 11 ἔτι om. B'Wa τι om. BWa 16 τοῖς] τῆς I= ex τῆς corr. 

BAW. ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς) A 5 p.d20412sq. 20. ὁριστῷ 

BWa 23 πᾶσιν a τοῦτον γίνεται BWa 26 post εἰπὼν add. χαϑόλου 

BWa 28 αὐτὰ] ταῦτα I 29 ποιοῦσιν semel BI 30. 31 ζώων zat τῶν 

φυτῶν BWa 91 δὴ] δὲ Wa ἕχαστα BWa 92 ψέψις I 
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@- 

¢ Ὁ - κων δ: , 
ὃ ϑερμοῦ 7 πέψις, ὑπὸ δὲ τοῦ caxee 7 cele 20 

χατέοου TOY, SEY: by’ ἑχάτερον δὲ τούτων ὑπὸ μὲν 

hy πέψιν πέπανσις, shy ησις, ὑπτησις (ταῦτα γὰρ ἀλλήλων εἴδει ἽΠΠΩ 

niles ἅπαντα), ὑπὸ δὲ THY ἀπεψίαν ὠμότης; μόλυνσις, στάτευσις" χαὶ γὰρ 
5 

τούτων ἕχαστον ἀπεψία τις. χαὶ ἔστιν ὥσπερ ἢ πέψις TH ἀπεψίᾳ ἐναντίον, 
σι 

ὕτω χαὶ τῶν on αὐτὰ τῇ μὲν πεπάνσει ἢ ὠμότης, τῇ δὲ ἑψήσει ἢ οὕτω χαὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ τῇ μὲν πεπάνσει ἢ ὠμότης, τῇ ὃὲ ἐῴη , 
, - a ΄ > YS. oF. ~ A 

μόλυνσις, τῇ δὲ ὀπτήσεὶ ἢ στάτευσις. εἰπὼν ὃὲ εἰδη εἶναι τῆς μὲν πέψεως 

πέπανσιν, ἕψησιν, πτῆσιν, tis δὲ sees ee es υόλυνσιν, στάτευσιν, δεῖν 2 

φησιν ὑπολαμβάνειν ὅτι μὴ χύρια τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα τῶν πραγμάτων, xa? 

10 ὧν λαμβάνεται, ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐχ ἔστι χείμενον ὄνομα ἕν χοινὸν χαὶ χαϑόλου χατὰ 
\ 9, ’, Αὐ , ~ 

= “ 

πάντων τῶν ὁμοίων. τὸ ἐπί τινων χείμενον ἐπὶ πᾶν τὸ ὅμοιον μετας ἔρομεν. ὡς 

ὩΣ προϊόντος ἔσται τοῦ λόγου γνώριμον. ἑξῆς ὃὲ τί ποτέ ἐστι τῶν προειρη- 
id 

υένων ἕχαστον λέγει, χαὶ πρῶτόν γε ὅτι ποτέ ἐστιν ἢ πέψις φησί, λέγει 
δὴ πέψιν εἶναι τελείωσιν ὑπὸ τοῦ φυσιχοῦ χαὶ οἰχείου ϑερμοῦ ex τῶν 

5 δ' \ ~ / ΄ id \ ~ ~ 

15 ἀντιχειμένων παϑητιχῶν. ἐπί te γὰρ τῶν ζῴων ἢ ὑπὸ τῆς ὑρεπτιχῆς 

Ψυχῆς διὰ τοῦ φυσιχοῦ τε χαὶ οἰχείου ϑερμοῦ τῆς τροφῆς τελείωσις, ὡς 30 
\ 

τὴν δυνάμει τροφὴν ἐνεργείᾳ eyed σϑαι, πέψις: ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
πάντων ἣ πέψις ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτοῖς θερμοῦ τ pears γίνεται. τὸ 08 

ἐχ τῶν ἀντιχειμένων παϑητιχῶν εἰϊ τοῦ ἐχ τῆς ὑποχειμένης 
o \ 5 »ν 

20 ὕλης, ἥτις ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ χαὶ εἰς τὰ sede ὧν ἔχει παϑῶν μετα- 

βάλλεται. διττὴῆς γὰρ οὔσης τῆς ΠΡ": τῆς μὲν πρώτης τῆς πρὸ τοῦ 
EU Ee τῆς Oe aye τῆς μετὰ τὴν πέψιν, ἐναντία ἐστὶν ἢ πρώτη 

τῇ τον διὸ χαὶ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως εἶπε τὸ τρεφόμενον See 35 ξ 

~ ~ ΄, ς \ 4 
πῃ υὲν on ἐναντίου. πῃ δὲ ὑπὸ ὁμοίου. Ἢ μεν 14 OTETTOS ἔτι τροφή; 

\ 5 Su manginenGUchd. CURT MIG ΟΡ Pan ety od 25 ἣν προσφερόμεϑα, ἐναντία τῷ τρεφομένῳ, 7 δὲ μετὰ τὴν πέψιν, ἥτις ἤδη 
᾽ Ν ΄ ¢ ) 

προσχρίνεται χαὶ ἔστι χυρίως ἤδη τροφή, ἐμοία" γίνεται μὲν γὰρ χατ 

ἀλλοίωσίν τε χαὶ ἢ χαὶ πέττεται πᾶν τὸ πεττόμενον" 7 δὲ μετα- 
\ 

βολὴ ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον. τὴν oe ὕλην τὴν πεττομένην ἀντικειμένην 

εἶπε τῷ ἐξ αὐτῆς πεττομένῳ χαὶ τελειουμένῳ χαὶ εἰς τὸ εἶδος ἀγομενα: 

80 λέγει δ᾽ αὐτὴν ual παϑητιχήν᾽ πᾶσα γὰρ τοιαύτη" διὰ γὰρ τοῦ πάσχειν 7 

τελείωσις αὐτῆς. ual αὐτὸς ὃς ἐξηγούμενος τὸ προειρημένον προσέϑηχε" 40 
\ 9 adta γάρ, φησίν, ἐστί, λέγων τὰ ἀντιχείμενα χαὶ παϑητιχά, ἣ οἰχεία 

hy. οὐ γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς πεττομένοις τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον, οὐδ᾽ 

2 ὧν (ὧἕ( a 

Sees 

Ὁ a a - Cc 

~ \ 5 ΄ 5 Ἁ ~ ἐκ la \ 

πᾶσι τὰ αὐτά ἐστι τὰ πεσσόμενα, ἀλλ᾽ ὅταν πεφϑῇ; τετελείωταί te xat 
Ὁ >) ὃ ἣν δυνάμει, τοῦτο ἐνεργείᾳ γέγονεν. ἀρχὴν δὲ χαὶ αἰτίαν τῆς τελειώσεως co ς 

2 τούτου ἃ 3 εἴδη (ex ἤδη corr.) Bl: ἤδη ἃ 4 στάϑευσις Ba et porro ubique 
6 οὕτω] οὔτε BIW ἡ utrumque om. 1 10 χοινὸν ὄνομα ἕν κείμενον coll. a 
11 ἐπὶ παντὸς ὁμοίου 1 13 ye om. ἃ 15 4] ἡ 8 17 πέψιν I 

18 τελειουμένη B? 0 zat om. BWa 22 τῆς δὲ peta B'Wa ἐναντίαι 

εἰσὶν B'Wa 23 ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως] A 5 p. 321635. 92241 566. 20 προσ- 

γίνεται B'Wa ἤδη om. BWa 28 ἐναντίου] ὁμοίου 1 29 πεσσομένῳ τε 

καὶ BWa 30 λέγει] ἐρεῖ [ἃ 81 δὲ om. BWa εἰρημένον BWa 
90. ἑχάστῳ] ἐν ἑχάστῳ Arist. HN: ἑκάστη Arist. vulg. 34 ἀλλ᾽ ἃ BWa 
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\ 5 , ’, Ἁ 5 - ΄ , τὴν οἰχείαν ϑερμότητα thy ἐν τῷ τρεφομένῳ γίνεσϑαι λέγει: τούτῳ γὰρ 
, 5 , ~ / , ~ 

ἢ φύσις ὀργάνῳ χρῆται προηγουμένῳ πρὸς THY πέψιν, χἂν διά τινος τῶν 
ἐχτὸς βοηϑείας συνεπιτελεσϑῇ 7 πέψις. πολλὰ γὰρ χαὶ τῶν ἔξω δοχεῖ 45 

συνεργεῖν τῇ τῆς τροφῆς πέψει, ὡς λουτρά, γυμνάσια, ἀλλὰ ταῦτα συν- 

5 ἐργὰ μὲν γίνεται τῇ πέψει εὐχατεργαστότερα χαὶ εὐμεταβλητότερα ποιοῦντα 
2 = 

τὰ πεσσόυενα, ἀρχὴ δὲ τ αἰτία ἢ ἐν τῷ τρεφομένῳ ϑερμότης. εἰπὼν 
ΩΣ X 5 ~ 

ὡσις χαὶ TO τέλος TOD Ex τῆς on (η΄ A = cS C = = A [0] = [0] ἘΝ Qa = A= QO -Ξυ τίς QR qa ΠΝ ο a a 5) — 
A oO τὶ ~ @ τῶ 

1 ἘΝ Km " ον SNe eS Lt pd Pe As ἈΝ Cy = 3 \ ΄ > 

ews τὴν ᾿φύσιν" ἐπεὶ δὲ διττὴ ἣ φύσις, ἢ μὲν ὡς ὕλη, ἢ GE ὡς εἶδος, 

Ly ΤῊΣ ἄς ey ee Ὡς at ik ~ πέψεως γινομένου λέγει. ἐπί τινων μὲν οὖν φησιν εἶναι τὸ τέλος τῆς 
, 

ΠΣ τ ΣΎ EM canadeen foarte εἰδὸς χαὶξ οὐσί πὴ τητος τέλος: ἣ γὰρ ὡς εἶδος χαὶ οὐσία" 
> - ν 7 » ~ 

χατὰ {ap τὸ εἶδος ἢ Exdotov οὐσία χαὶ τὸ εἶναι αὐτῷ ὅ ἐστι. τῇ 
| = 18 ph oe pay: “a 7 \ ae NN SIN oe TN aN , > Q. 

πέψεως οὖν Ext τινων τέλος φησὶν εἶναι τὸ εἴδος τὸ χατὰ φύσιν ἀπολαβεῖν 

αὐτό, ὡς ἐπὶ τῶν χαρπῶν. τοιαύτη γὰρ ἢ τούτων πέψις, ὡς ἐπὶ τῆς 
τροφοῖς" χαὶ γὰρ ταύτης τέλος τὸ εἰς τὸ εἶδος μεταβάλλειν τοῦ τρεφουΐξνου 

7 ἐσ | ‘ tesa cit 
Vv , ~ ~ ΄σ 5 

15 φυσιχὸν ὄν. ἐπεὶ 6& οὐ μόνον ἐπὶ τῆς τροφῆς 7 πο λέγεται, ἀλλὰ χαὶ 
αἵ ἄλλα τινὰ πέσσεσϑαί φαμεν, ὡς τὸ γλεῦχος, ὡς τὰ φύματα χαὶ τὰ ἄλλα 

τὰ τοιαῦτα, ἐπὶ τῶν οὕτω πεσσομένων τὸ τέλος φησὶν εἶναι! τῆς πέψεως 128. 
΄, 3; = , ΄ 

τὸ μεταβάλλειν εἴς τινα μορφήν; ἐν Srey enema χαὶ εὐεργέστερον 

ἡμῖν γίνεται. τίς δέ ἐστιν ἢ Ray μορφὴ 677004 μενος εἶπεν" 
\ ξ 

90 ὅταν γὰρ τοιονδὶ ἣ τοσονδὶ τὸ ὑγρὸν 1 Τα 7] ὀπτώμενον ἣ 
~ 

ἐψόμενον 7 σηπόμενον ἣ ἄλλως πως ϑερμαινόμενον, ὡς χρήσιμον 

εἶναι, τότε Tice φαμεν αὐτός οὕτως τὸ τλεῦχος πέσσεσϑαι λέγομεν 
χαὶ τὰ ἐν τοῖς φύμασι συνιστάμενα" τὸ μὲν γὰρ γλεῦχος πεπέφϑαι λέγομεν, ὅ 

i ‘ iy 

ὅταν οἶνος γένηται, τὰ δὲ ἐν τοῖς φύμασι συνιστάμενα, ὅταν πύον γένηται, 
25 τὸ δὲ ῥεῦ τὸ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὅταν λήμη᾽ ὁμοία χαὶ ἣ ἐπὶ τῶν 

φλεγμάτων πέψις λεγομένη. συμβαίνει δέ, φησί, τοῦτο πάσχειν πᾶσι τοῖς 

πεσσομένοις, τὸ πέσσεσϑαί τε χαὶ πεπέφϑαι τότε, ὅταν ἣ ὑποχειμένη ὕλη 

ε χαὶ ὑγρότης χρα ατηϑῇ ὑπὸ τῆς φυσιχῆς ϑερμότητος. ἕως γὰρ ἄν, φησίν, 
~ ΄ \ 

τ 
ἐν τοῖς τοιούτοις ὑγροῖς πᾶσι τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν αὐτοῖς 

80 τοιαύτῃ πρὸς τὸ ὑγρόν, ὡς δύνασϑαι χινεῖν αὐτὸ χαὶ μεταβάλλειν, φύσις τὸ 

Ov ν ἀναλογίᾳ τινὶ ἢ 

τ 
αὐτῶν τοῦτο’ ἢ γὰρ ἐν Exdotw ἀρχὴ χινητιχὴ zal τ χαὶ μὴ χατὰ 

συυβεβηχός, ὡς ἐδείχϑη ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει, φύσι nn My x [0] ς °o Cc ἴω εἰ -- o7 o- 

1 τρεφομένῳ scripsi coll. v. 6: πεσσομένῳ libri λέγει] et ex corr. I ὃ ἐπιτελεσϑῇ B 

Ὥς BWa doxet — πέψει (4)] δοχεῖ πρὸς τὴν πέψιν συνεργεῖν τῆς τροφῆς Wa 4 τῇ] 

τε ἡ Β' πέψις Β' ὡς om. 1 post λουτρά add. ὡραῖα B, ὧραι Wa 

τὰ γυμνάσια lac. V litt. I ἄλλα τοιαῦτα -B! 5 ἀμεταβλητότερα ἃ Urals) τέ 

ἐστιν B? ἢ om. Bi τοῦ et γινομένου (8) om. a 8 ἐπὶ --- οὖν] χαὶ a 

τὸ --- πέψεως (9) om. a 11 τῷ εἶναι 1 12 post χατὰ add. τὴν ἃ ἀπολαβεῖν 

seripsi: ἀπολαβὼν B'I: ἐπολαβὸν Ρ’γἃ 10 χαὶ τὰ om. BIW 17 τὰ om. B'W 

εἶναι] ἐπὶ BIW 19 δέ] γάρ BWa 20 τοιόνδε ἢ τοσόνδε BWa τὸ om. ἢ 

22 post λέγομεν add. ὅταν οἶνος γένηται I 25 λύμη Bila ἡ om. 1 

20 λεγομένη] γενομένη corr. B? πάσχειν τοῦτο coll. Wa πᾶσι om. | dl post 
μὴ add. ob W 32 ἐδείχϑη post ἀκροάσει coll. a ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει] B 

Ρ. 192 021] sqq. φάσις 1 
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τῷ χρατεῖσϑαι τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ τοῦ οἰχείου ἢ πέψις συνίσταται, 

λέγει. διὸ xal! δγθία τε φησί, σημεῖα τὰ τοιαῦτα, τουτέστι τὰ πε- 

πέφϑαι λεγόμενα, χαὶ οὖρα χαὶ ὑποχωρήσεις, χαὶ ὅλως τὰ περιτ- 

τῴώματα, ὅτι ἢ τούτων πέψις σημεῖόν ἐστὶ τοῦ χρατεῖν ἐν τῷ ζῴῳ τὴν 

οἰχείαν ϑερμητητη τοῦ ὑγροῦ" τοῦτο γὰρ τὸ ἀόριστον. λέγει δὲ χαὶ 15 

ὁποῖα Ἰίνεται τὰ πεττόμενα" ἀνάγχη γάρ, φησίν, αὐτὰ παχύτερα χαὶ 
ἊΨ ς , » a > X \ \ Ε ΠΥ ἘΞ \ ΄ 

ϑερμότερα τῶν ἀπέπτων εἶναι" τὸ γὰρ ϑερμὸν ϑερμότερά te χαὶ παχύτερα 

σι 

2 x 2 = wy —_ aS) 
° εἰ (ἢ τ R Q. a ro) εἰ 6 »»" G 3 : χαὶ εὐογχότερο 

4 ὧν ὧι , > \ 4 SL \ Loved he J , ae ee, 

Εἰπὼν δὲ τί nov ἐστὶν ἢ πέψις, ἑξῆς λέγει περὶ τοῦ ἐναντίου αὐτῇ" 

10 τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἢ ἀπεψία. φησὶ δὴ τὴν ἐπ τ εἶναι ἀτέλειαν δι᾿ ἔνδειαν 

ς οἰχείας ϑερμότητος: ἢ δὲ ἔνδεια τῆς οἰχείας ρος οἰχεία ψυ- 
, > δι ¢ 9 

Ι 
5 lA 

χρότης ἐστίν, ὥστε εἴη dv ἢ ἀπεψία ἀτέλεια Ov οἰχείαν ψυχρότητα. 
Ἁ 

ὥσπερ δὲ τὴν πέψιν εἰπὼν τελειότητα προσέϑηχε χαὶ τὸ τίνων (τῶν yap 

ἜΣ ων παϑητιχῶν, ταῦτα δ᾽ ἣν τὰ ὑποχείμενα τῇ πέψει, ὕλη ὄντα), 2% 

15 οὕτως εἰπὼν χαὶ τὴν ἀπεψίαν ἀτέλειαν ταν: τίνων TpOSenites τῶν γὰρ 

ἀντιχειμένων, φησίν, παϑητικῶν, ταῦτα δ᾽ ἐστὶν 4 ὑποχειμένη τοῖς πάϑεσί 

τε χαὶ ταῖς χατὰ τὴν πέψιν ἑχάστην μεταβολαῖς ὕλη. 

Εἰπὼν δὲ περί τε πέψεως χαὶ ἀπεψίας, τί ἐστιν ἑχάτερον αὐτῶν, 

ἐπὶ τὸ περὶ τῶν ὑφ᾽ ἑχατέραν αὐτῶν εἰδῶν λέγειν μέτεισι, χαὶ πρῶτόν 

90 γε τί ἐστι πέπανσις λέγει. oe δὴ πέψιν τῷ γένει τὴν πέπανσιν εἶναι" 40 

ὅτι δ᾽ οὕτως ἔχει, opto ἄμενος τὴν πέπανσιν ἔδειξεν’ ὡρίσατο γὰρ τὴν 

πέπανσιν πέψιν τῆς ἐν τοῖς densa ots eoateie: περιχάρπια δὲ λέγει τὰ 

τοῖς χαρποῖς περιχείμενα, ἐν οἷς ἐστιν ὑγρότης τις; ἧς 7 τς πέπανσις. 

ἐπεὶ δὲ 4 πέψις τελείωσις. δῖ Ὁ ὅτι ἢ πέπανσις πέψις, πῶσ, δὲ | 

25 χαὶ ἐν τῷ τῆς πέψεως ὅρῳ χείμενον τὸ εἶναι αὐτὴν τελείωσιν, πότε ἐστὶν 
> 

΄ , 

τανσις ἐπιτετελεσμένη; es ὅταν γὰρ τὰ ἐν τῷ περιχαρπίῳ σπέρματα 
“ἧς A Os τὴ 
as " Ω > 5 ΄ \ N 5 nt ~ Ὑ 

δύνηται ἀποτελεῖν τοιοῦτον ἕτερον οἷον αὐτό. χαὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

ἔχαστον τέλειον οὕτω λέγεται, οἷον ἄνϑρωπος τέλειος ἤδη ὃ γεννᾶν δυνά- 45 
΄ ~ >? 

μενος οἷον αὐτό, χαὶ ἵππος ὁμοίως καὶ τῶν ἄλλων Exactov. ἣ μὲν οὖν 

80 πέπανσις ἢ ἐν τοῖς περιχαρπίοις τοιαύτη, ἧς καὶ χύριον ὄνομα δοχεῖ εἶναι 
le Fi 4 >. ‘ ” \ , \ 4 ΠΩΣ ce 

ἢ πέπανσις" λέγεται O& χαὶ ἄλλα πολλὰ πεπέφϑαι χαὶ πέπονα εἶναι, ὃμο- 
᾿ἣΝ , ~ ~ , ~ Μ ers μὲν γινόμενα τῇ ἐν τοῖς περιχαρπίοις πέψει, οὐ μὴν οἰχεῖον ἔχοντα 

ὄνομα, ἀλλὰ χατὰ Aeon τὴν ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς περιχαρπίοις πεπαάνσεως 
οὕτως ὀνομαζόμενα. ὡς γὰρ προεῖπεν, οὐ χεῖται xa’ ἕχαστον τῶν εἰδῶν 

) ἄριστον BIW 6 παχύτερα] ξηρότερα ποιεῖ BW: ποιεῖ add. etiam a 8 ξηρό- 

τερα ἀποτελεῖ] παχύτερα BWa Ὁ. δὲ om. ἃ 11. 12 ψυχρότης in ras. al. m. B 

12 post οἰχείαν add. γινομένη BWa 15 tiwwy, τίνων] πάλιν BWa post προσέϑηχε 

add. zai τὸ τίνων a 15. 16 τῶν yap ὑποχειμένων [Wa φησίν om. a 18 δέ 

om. a τε om. BWa αὐτῶν ἑχάτερον coll. BWa 19 ἑχάστην BIW 

20 δὴ] δὲ a 22 τοῖς περιχαρπίων 1 λέγεται BWa 23 πέψις seripsi: 

ones libri πέπανσις --- ἐν τῷ (25) om. 1 24 ἐπεὶ --- τελείωσις om. a δὲ ἡ] 

δὴ BIW post λαβὼν add. δὲ ἃ δὲ post ἔχων om. ἃ 25 ποτὲ I 

29 αὐτός a 80 ἀπὸ τῆς Supr. vers. I tots om. BW 



ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM A 8 [Arist. p. 979 10] 189 

~ ¢ 1 

τῶν τοιούτων τῶν τε ὑπὸ THY πέψιν χαὶ τῶν ὑπὸ τὴν ἀπεψίαν χοινὸν 
Vv ἀλλ᾽ > ΄ Ὁ ἘΠῚ ¢ δ 3 \ ogee “2 - fo Z \ \ » τ: 

ὄνομα, ἀλλ᾽ ἀπό τινος τῶν OT αὐτὰ οὕτως ὀνομαζομένου χαὶ τὰ ἄλλα 50 
δὴν τα , y , a ἘΣ 

xa’ ὁμοιότητα χαὶ μεταφορὰν ὁμοίως ὀνομάζεται. εἰπὼν δὲ μεταφοριχῶς 

τινα. ὀνομάζεσθαι διὰ τὸ μὴ χεῖσϑαι οἰχεῖα ὀνόματα χαϑ᾽ ἕχαστον εἶδος 
adja »Ἢ ) Α, NY SS SMC TE ehe ἌΣ \ ς 4 5 πέψεως χαὶ χαϑ᾽ ἑχάστην πέψεως τελείωσιν, προσέϑηχε περὶ τὰ δριζό- 

¢ N ~ , ξ΄ weva ὑπὸ τῆς φυσιχῆς Deo pee xat Ψυχρύτητος, οὐχ ὡς 
σε ἘΝῚ ἐδ εὑ ine Ἐ πέψεώς τινος γινομένης χαὶ ὑπὸ φυχρότητος (χεῖται γὰρ ἢ πέψις ὑπὸ 

, , 3 ? ~ 

ϑερμότητος γίνεσϑαι), ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὴν πέψιν συντελούσης χαὶ τῆς ψυ- 
A ee on { \ ὃς Te wae (oe ὅλ AVabie x \ \ Warez Cle 9 
χρότητος- ἣ γὰρ | ΤΠ τ τον αν τὸ ψυχρὸν ὁρίζει 129 
a ~ ~ v a e 

10 ἐν tH πέψει χρατοῦσα. ὅτι δὲ χαὶ τὰ ἄλλα, ἐφ’ ὧν δι’ ὁμοιότητα μετα- 

φορικῶς τὸ τῆς πεπάνσεως ὄνομα χατηγορεῖται, ὁμοειδῶς γίνεται χαὶ 

πεπαίνεται τοῖς ἐν τοῖς περιχαρπίοις, ἔδειξεν εἰπὼν ἔστι δὲ ἢ φυμάτων 

nat φλέγματος χαὶ τῶν τοιούτων πέπανσις ἢ ὑπὸ τοῦ ἐνυπάρχοντος 
αὐτοῖς ϑερμοῦ τοῦ ὄντος ἐν αὐτοῖς ὑγροῦ πέψις. ἀδύνατον γὰρ ὁρίζεσϑαι ὅ 

15 τὸ ὑγρόν, εἰ μὴ χρατοῖτο ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ" ἦν δὲ ἢ πέπανσις ἢ ἐπὶ τῶν 
περιχαρπίων τοιοῦτον. ἐχ μὲν οὖν πνευματιχῶν. λέγει τὰ πεπαινόμενα 
ἐχ υὲν πνευματιχῶν ὑδατώδη γίνεσϑαι: συνίσταται γὰρ καὶ eee 

τὸ πνεῦμα ἐν τῇ εἰς ὕδωρ μεταβολῇ, ta δὲ ΠΟΚΩΣ πάλιν εἰς τὰ γεηρά" 
Αἱ \ cs ) ἃ σ ΒΡ) 7 τὰ γὰρ ὑδατώδη ὅσῳ dv παχύνηται χαὶ (eer γίνηται, πεπέφϑαι 
~ ΄ , 2 , 

20 μᾶλλον λέγεται: χαϑόλου te πάντα τὰ πεπαινόμενα ex λεπτῶν παχύτερα 

yiverat. τὸ δὲ’ χαὶ τὰ μὲν εἰς αὐτὴν ἢ φύσις ἄγει κατὰ τοῦτο 10 
\ δ , = Ἃ 7. ~ , ’ X > \ 

τὰ δὲ ἐχβάλλει τοιοῦτον ἂν εἴη: τῶν πεπαινομένων τὰ μὲν εἰς φυσιχὸν 

εἶδος μεταβάλλει, xa! ὅσον HEBEE χαὶ ἔστιν αὐτοῖς τέλος τῆς πεπάνσεως 
\ , ε - ~ 

χατὰ φύσιν ἣ εἰς τοῦτο μεταβολή, τὰ δὲ eee χαὶ ἐχχρίνεται ἐχ τοῦ 
X 

25 χατὰ φύσιν ἔχοντος, ὡς τὸ φλέγμα, τὸ πύον, ἣ λήμη; τὸ περίττωμα. 

Εἰπὼν δὲ τί ἐστι πέπανσις, ἑξῆς λέγει περὶ ὠμότητος, ἥτις ἔστι μὲν 
ὑπὸ τὴν ἀπεψίαν, ἐναντία δέ ἐστι τῇ πεπάνσει. λέγει δὴ ὠμότητα εἶναι 

τὸ ἐναντίον τῇ πεπάνσει: ἀπεψία γάρ ἐστι τῆς ἐν τῷ περιχαρπίῳ τροφῆς 

ἢ χυρίως ὠμότης ReyOuev ἥτις ἐστὶν 4 eugGe te ὑγρότης, τουτέστιν ἣ 

80 ἀσύστατος. διὸ xal φησιν εἶναι τὴν, ὠμότητα ἣ πνευματιχὴν ἣ ὑδατώδη 

ἢ ἐξ ἀμφοῖν μεμιγμένην, εἰ μὲν οὖν τὸ ὀφεῖλον Beg ee πνεῦμα, TVED- % 

ματιχκήν, εἰ δὲ ὕδωρ, ὑδατώδη. δύναται ὃὲ χαὶ ἐξ oe εἶναι, ὅταν 

ὀφεῖλον τὸ πεσσόμενον παχυνϑῆναι, τὸ ὃὲ μείνῃ πνευματικόν τε καὶ dda- 

τῶδες. χαὶ ἐπεὶ ἢ πέπανσις τελείωσις, δῆλον ὅτι ἢ ὠμότης ἀτέλεια ἔσται 

1 τῶν τοιούτων om. BWa τῶν ὑπὸ om. BWa A olxeiov ὄνομα BWa 

5 πέψεως post ἑκάστην om. BWa περὶ om. BW 6 ϑερμότητός te καὶ BW 

10 τὰ om. 1 ἀφ᾽ ὧν BIW ὃ ἡ om. I 14 post ὑγροῦ add. ἐν τοῖς 

πεττομένοις BWa 15 post ὑγρὸν add. 6 ἐστι πέπανσις BWa 16 post οὖν add. 

τῶν a Arist. vulg.: om. BIW Arist. E 17 éx— πνευματικῶν exp. B*: om. a 

post μὲν add. τῶν W 19 ὅσα B 20 τε] δὲ I τὰ om. B'W 

21 αὐτὴν BIW Arist.: ἑαυτὴν a χατὰ τοῦτο OM. ἃ 26 δὲ om. ἃ 21 δὴ] 

δὲ ἃ 28 ἐστι] τις ἃ 29 7 χυρίως a 30 alterum ἢ om. 1 31 ἢ om. B! 

υφοῖν] ἀέρος B'Wa 91. 82 πνευματιχή I 32 ὑδατώδης ΒΥ ἃ 
' 

ἀ 
33 μείνῃ B?V: μένει ΒΤ ἃ 
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γινομένη δι’ ἔνδειαν φυσικοῦ ϑερμοῦ χαὶ ἀσυμμετρίαν πρὸς τὸ πεπαινό- 

evov ὑγρόν: ὅταν γὰρ ἔλαττον ἡ τὸ ϑερμὸν ἢ ὥστε χρατεῖν δύνασϑαι 

τοῦ δγροῦ, ἄπεπτον τὸ δγρὸν μένει. ἐπεὶ δὲ εἶπε τὸ ὑγρὸν εἶναι τὸ 

πεπαινόμενον, τίνα ἐστὶ τῶν δγρῶν τὰ πεπαινόμενα λέγει" ὅσα γὰρ παχύνε- 80 

5 σϑαι ϑερμαινόμενα δύναται" τὸ γὰρ πεπαινόμενον συνίσταται πᾶν. οὐδὲν 

ὃὲ ὑγρὸν durxtov ξηρῷ χαὶ γεώδει παχύνεται, διὸ οὐδὲ πεπαίνεται. δεῖ 

οὖν τὸ πεπαινόμενον ὑγρὸν ἔχειν ἐν αὑτῷ χαὶ ξηρόν τι μεμιγμένον. διὰ 

τοῦτο yap ὕδωρ μόνον τῶν δγρῶν ϑερμαινόμενον οὐ παχύνεται, ὅτι μὴ 

ἔχει ἐν τῇ οὐσίᾳ αὑτοῦ ξηρότητός τι’ ϑᾶττον γὰρ ϑερμαινόμενον διατμίζεται, 
, 

ἐ 
\ y ἊΝ \ x Qe ἐξ ΄ 

10 χαὶ φϑείρεται 7 ἘΠ ΝΗ: ἔλαιον ὃὲ “AL OLVOS ϑερμαινόμενα, παχύνεται, 
lg > st σ = 

ὅτι ae! ἐν τῇ αὑτῶν οὐσίᾳ ual ξηρόν τι χαὶ γεῶδες. εἰπὼν δὲ ὅτι 3 
ar ~ , ~ tA 

μηδὲν ὑγρὸν ἄμιχτον ξηρῷ ὃν πεπαίνεται, περὶ τῆς ὠμότητος πάλιν λέγει 
> Y > ~ ~ 

χαὶ τῆς ἐν αὐτῇ ἀτελείας: ἔχειτο γὰρ γίνεσϑαι δι᾿ ἔνδειαν τοῦ φυσιχοῦ 
ϑερμοῦ χαὶ ἀσυμμετρίαν πρὸς τὸ δγρὸν τὸ πεπαινόμενον. ταύτην δέ φησι 

15 τὴν ἀσυμμετρίαν τοῦ ϑερμοῦ πρὸς τὸ πεπαινόμενον ὑγρὸν γίνεσϑαι ἢ τῷ 
τὸ ϑερμὸν ὀλίγον εἶναι χαὶ ἔλαττον τοῦ χατὰ φύσιν ἢ τῷ τὸ ὑγρὸν τὸ 
πεσσόμενον χαὶ ὁριζόμενον πολὺ χαὶ πλεῖον εἶναι τοῦ χατὰ φύσιν. διὰ 

τοῦτό φησι χαὶ λεπτοὺς τοὺς χυμοὺς χαὶ τὰς συστάσεις εἶναι τῶν ὠμῶν, 4 

χαὶ Ψυχροὺς μᾶλλον ἢ ϑερμούς, καὶ ἀβρώτους χαὶ ἀπότους, ὡς μὴ χρατη- 

20 ϑέντος τοῦ ὑγροῦ ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ. 
“ὥσπερ δὲ ἣ πέπανσις πολλαχῶς ἐλέγετο τ γὰρ ἣν ὄνομα τῆς 

πεπάνσεως τῶν καρπῶν, ἐλέγετο ὃς χαὶ ἄλλα τινὰ πεπαίνεσϑαι χατὰ μετα- 

φορὰν τὴν ἀπὸ τούτων, τῷ ὁμοίως τούτοις ἡ το χαὶ εἶναι ὁμοειδὲς τὸ 

ἐπ᾿ αὐτῶν γινόμενον τοῖς ἐπὶ τῶν χαρπῶν), οὕτως φησὶ χαὶ τὴν ὠμότητα 50 

25 λέγεσϑαι πλεοναχῶς. οὐ γὰρ ΕΠ} ἐπὶ τῶν are 7 ὠμότης here 
) ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐφ᾽ ὧν ual ἢ πέπανσις" χαὶ γὰρ οὖρα χαὶ ὅπο- 

χωρήσεις τῆς γαστρὸς χαὶ ἜΠΕ ὠμὰ λέγονται, ἃ πάντα τοιαῦτα εἶναι 
G ~ a\ , 

eyetat τῷ μὴ χεχρατῆσθαι ὑπὸ τῆς οἰχείας ϑερμότητος μηδὲ συνεστάναι. 
ἤδη δὲ ἘΠ Χα οἢ προϊόντες χαὶ χέραμον ὠμὸν λέγομεν χαὶ γάλα χαὶ 

30 ἄλλα πλείω: ὅσα γὰρ ἂν δυνάμενα μεταβάλλειν χαὶ συ νίστασϑαι ὑπὸ ϑερ- 129» 
ἢ a 3 Ae? RAN 4Q. ~ 5 \ dK aan | N > , 

WOTHTOS μὴ συσταῦῇ μηὸὲ πάϑῃ τοῦτο, ὠμὰ λέγεται. τὰ γὰρ μὴ δυνάμενα 
ig , ’ ~ os συνίστασϑαι ὑπὸ ϑερμότητος ob λέγεται ὠμά" τὸ γοῦν ὕδωρ od λέγεται ὠμόν, 

σ A LG Ξ ia \ [ on ~ / Cc / , , 5 \ ὅτι py πέφυχεν ὑπὸ Depuod maydvesdar. χαίτοι λέγεσϑαί φησιν αὐτὸ 
\ > la 3 " x (εκ ΄ 

ἑφθὸν δηλονότι χαὶ ἀνέψητον, οὐ μὴν ὠμὸν ἢ πεπαντόν. ὅτι μὲν οὖν ὃ 

ὃ, 4 ὑγρὸν ποτὲ πεπαινόμενον εἶναι I 6 ἄμιχτον] ἢ μιχτὸν I 11 ὅτι --- οὐσίᾳ 

in lit. B? ξηρόν --- γεῶδες Supr. vers. B? 12 ὃν om. BWa 19 ἐν 

ταύτῃ BWa δι᾽ ἔτι I 11 εἶναι om. BWa 18 λεπτοὺς ex corr. I 

21 δὲ om. a post χύριον vacuum sp. VIII litt., deinde ἕν yap B 21. 22 

τῆς πεπάνσεως] τὸ B! 24 post οὕτως add. χαὶ I 26. 21 ὑποχώ- 

ρησις W 21 ἃ πάντα] ἅπαντα ΒΊΤ ἃ 27. 28 τοιαῦτα --- λέγεται om. ἃ 

28 post λέγεται add. χαὶ WB χρατεῖσϑαι BWa 29 ἐμὸν a λέγωμεν 1 

80 δυνάμεϑα 1 Ὁ] συστῇ BWa μὴ δυνάμενα] λεγόμενα μὴ 1 32 0d 

post θερμότητος om. B'1Wa ὕδωρ ὃ λέγεται Β! do post ὑπὸ add. τοῦ Wa 

post ϑερμοῦ add. χαὶ BIW 94 δῆλον a πεπανόν BWa 
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> δι / 

ὠμὸς χέραμος ἘΠΡΡΟ ΤῸ τῶν ἄλλων, χαὶ οὐ ταύτῃ δυοίως ἐχείνοις 

or λέγεται, φᾶνερο ἦγ" ἐχεῖνα υὲν γὰρ ἦν ὑπὸ ms οἰχείας ϑερμότητος TETAL- 

= ῳ 

/ 

la »,\ 
~ 

νόμενα χαὶ ὠμὰ ἐλέγετο, ὅτι μὴ τὸ οἰχεῖον ἐν αὐτοῖς ϑερμὸν ἐχράτει τοῦ 
Χ ΄ ~ Ve ~ 

& χέραμος ὠμὸς λέγεται tH τὸ ἔξωϑεν προσαγόμενον αὐτῷ 

or (a) ερμὸν μὴ χεχρατηχέναι τῆς ὑγρότητος τῆς ἐν αὐτῷ. ἐπιζητήσαι 6 ἄν 

τις, πῶς χαὶ τὸ γάλα πορρωτέρω χαὶ οὐχὶ ἐχείνοις ὁμοίως λέγεται ὠμόν. 

ἢ εἰ μὲν λέγοιτο ὠμὸν γάλα τὸ ἐν τῷ ζῴῳ, ὁμοίως ἂν τοῖς πρώτοις 

a ὠμὸν γὰρ τοῦτο τῷ μὴ χεχρατῆσϑαι ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ζῴῳ Dep- 10 

μότητος Εν bypamies τὴν ἐν αὐτῷ εἰ δὲ λέγοιτο τὸ ἑψόμενον γάλα ἐν 

10 πυρὶ ὠμόν, ὁμοίως ἂν λέγοιτο τῷ χεράμῳ ὠμόν: τῷ γὰρ ὑπὸ τῆς ἔξωϑεν 

wy χεχρατῆσϑαι ϑερμότητος. 

Εἰπὼν δὲ περὶ πεπάνσεως χαὶ ὠμότητος, ὧν τὸ μὲν ἦν τῷ γένει 

πέψις, τὸ 8 ἀπεψία, χαὶ πο τς ταῦτα χαὶ τὰς αἰτίας δείξας, δι᾿ ἃς 20 

τίνεται, ἑξῆς περὶ ἑψήσεως λέγει χαὶ τῆς ἐναντίας αὐτῆς μολύνσεως, καὶ 

18 πρῶτόν 1ε περὶ ἑψήσεως. λέγει δὴ τὴν ἕψησιν εἶναι χαϑόλου μὲν πέψιν 

ὑπὸ ϑερμότητος ὑγρᾶς τοῦ ἐνυπάρχοντος ἀορίστου ἐν τῷ ὑγρῷ, ϑερμότητος 
\ ἊΣ ΓΑ ~ pie) , σ 6 Ψ ΡΞ {ε \ ~ = ~ Ce. ~ Ee) id \ 

υὲν ὑγρᾶς εἰπών, ὅτι τὰ εἐψόμενα ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ ὑγροῦ ἕψεται" ὑπὸ = 
τ 

a 
ξ «Se, ROGET) Genus. Svea, sbetar. τὰ .suoueve ἢ δὲ 

a0 ϑερμοῦ ὕδατος χαὶ ἐν ϑερμῷ ὑγρῷ ἕψεται τὰ ξἔψόμενα. τοῦ Os 
5 , 

“Ὁ ~ b] ~ 

ἐνυπάρχοντος ἀορίστου, τουτέστι τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ τῷ ὄντι ἐν τοῖς 
(sl 4 > > , 

20 ἑψομένοις popes χαὶ ὑδατώδους: τὸ γὰρ ἐν τούτοις ὑγρόν, acne OV, 2 
, 

πεφῦὲν xat ae ὑπὸ τῆς εἰρη ἘΠ: ϑερμότητος ἑφϑὸν γίνεται ἀπὸ τῆς 

ἑψήσεως. ἄν τε γὰρ σάρχες ὦσιν αἱ ἐψόμεναι ἄν τε λάχανα ἄν τε ἄλλο τι; 
, ~ ΓΞ a ν᾽ ς bi ~ ~ 

τότε ἑφϑὰ γίνεται, ὅταν τὸ ἐν αὐτοῖς ὑγρόν, ἀόριστον He ὑπὸ τῆς ἐν τῷ 

ὃς τῶ 
a φρ 2 - [0] ΘἜ = a - δγρῷ τῷ ἔξωϑεν ϑερμότητος πεφϑῇ τε χαὶ δρισϑῇ. 

, , yy) 
Ν “« « ’ 5, / > \ 2 \ 

25) τῷ της ἐψήσεως ονομα χυριὼς ἐπὶ μογῶν τῶν See tL OF EGTL TO 

e 

ἐνυπάρχον ἀόριστον ἐν τῷ ὑγρῷ, πο λωσεν εἰπὼν τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη; 
¢ 

σ YY ~ > Ves aX δ ne 

οσπερ ξιρηται, TVSVILAT Oss ἢ DOATWOES εἰπῶν OF τὴν ebro 30 

εἶναι ὑπὸ ϑερμότητος ὑγρᾶς, ἐξηγούμενος, τίς ἐστι ϑερμότης ὑγρά, λέγει 

ἢ δὲ πέψις γίνεται, δηλονότι ἣ τοῦ ἀορίστου τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ ὄντος 

80 περ ματοδους ἢ δδατώδους, ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ 04 ἡρῷ πυρός, ἴσον λέγων τῷ 
3 \ 

ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ miele ϑερμοῦ. εἰπὼν δὲ χαὶ ἀποδοὺς τὸν λόγον τῆς ἐψήσεως, 
2 ἐπεὶ δοχεῖ χαὶ τὰ ταγηνιζόμενα ἐν ὑγρῷ ὑπερ: πα ec (ϑερμαινο- 

΄ 

μένου γὰρ τοῦ ἐν τῷ τον ἐλαίου ἢ ἐν ᾧ ἂν δγρῷ χαὶ ταγηνίζηταί 
‘ 

, 

τινα, ἐχεῖνα μεταβάλλει, χαὶ οὐ λέγεται ἔψεσϑαι, ἀλλὰ ταγηνίζεσϑαι), ὅτι 35 

35 μὴ ταγηνιζόμενα ὑπὸ τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ ϑερμοῦ πάσχει, ὡς τὰ ἑψόμενα, 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ ἔξω πυρός, ὥσπερ χαὶ τὰ ὀπτώμενα, δείχνυσι. διὸ καὶ τὰ 

3 post οἰχεῖον add. καὶ BWa 4 τὸ om. 1 7 7 εἰ] et ἡ B ὁμοίως ἂν ex corr. I 

9 γάλα] ἀλλὰ B! 11 μὴ supr. vers. add. 1 12 δὲ om. a iy] ἢ 1 13 ταῦτα] 

τε αὐτὰ BWa 14 αὐτῇ BWa 17 τοῦ om. BWa 18 δὲ om. a 19 tod ὄντος I 

21 ἑφϑὸν γίνεται om. BALW ἀπὸ om. B!: ὑπὸ B*a τῆς] te LW 28 τίς --- λέγει] 

τί ἐστι τὸ i eck eae ὑγρᾶς, εἶπεν BWa 29 δῆλον a ἣ οἵη. BWa 29, 80 ὄντος--- 

ὑδατώδους] ὃ ἢ πνευματῶδες ἐστὶν ἢ ὑδατῶδες BW eademque a, practerquam quod pro 

ὃ ἢ habet πυρὸς 92 τηγανιζ ζόμενα --- τηγανίζεσϑαι --- τηγάνῳ. (33) a, et porro item 

33 ταγηνίζηται scripsi: ταγηνίζεται BIW: τηγανίζεται a 35 μὴ μηδὲ τὰ ΒΝ ἃ 
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σι 

10 

15 

τ σι 

30 

ταγηνιζόμενα ὀπτᾶται μᾶλλον 7 a ὑπὸ γὰρ τοῦ ἔξωϑεν Depuod, 

τουτέστιν ὑπὸ τοῦ πυρός, ταγηνιζόμενα μεταβάλλει te χαὶ Rp ἀλλ᾽ 

οὐχ ὑπὸ τοῦ ἐν τῷ περιέχοντι ae ὰ byp® en ὅτι yap μὴ ὑπ’ 

ἐχείνου πάσχει, σημεῖον τὸ τὸ περι 

τῶν ταγηνιξοῦ, μένων" ϑερμᾶινόμ μενα as ἐχεῖνα ὑπὸ ̓ κεῖ πυρὸς τοῦ πεπυρα- 40 

χτωμένου σιδήρου τὸ περιχείμενον αὐτοῖς ὑγρὸν ξηραίνει εἰς αὑτὰ ἀνα- 
~ ‘ "4 

λαμβάνοντα. τὰ δέ ye Ebdueva τὸ ἐναντίον τούτου ποιεῖ" οὐ γὰρ μόνον 
> ΄ ς ~ 4 

οὐχ ἀναλαμβάνει εἰς αὑτὰ τὸ περιχεχυμένον αὐτοῖς ὑγρὸν ϑερμόν, ἀλλὰ 

πάσχοντα ὑπ᾽ αὐτοῦ χαὶ μεταβαλλόμενα καὶ ϑερμαινόμενα ἐχχρίνει nat 
- 

τὴν ἐνυπάρχουσαν αὐτοῖς ὠμοῖς οὖσιν ὑγρότητα. οὗ σημεῖόν φησιν εἶναι 
Ὧν 

x Fe 4 > \ ¢ Qi ~ b) a, A \ ἊΣ ap | f Αἴ χων. - 

τὸ ξηρότερα εἶναι τὰ ἑφϑὰ τῶν ὀπτῶν: τὰ μὲν γὰρ ἑψόμενα τῷ χρατεῖ- 
Cuan τῷ LES) ~ fe Seay. ic ~ ΟῚ ~ 2 eas) > 

σϑαι ὑπὸ tod ἐν τῷ περιέχοντι αὐτὰ ὑγρῷ ϑερμοῦ οὐχ ἀνασπᾶ αὐτὸ εἰς 

αὑτά, ἀλλ᾽ ἀφίησι τὸ ἐνυπάρχον αὐτοῖς, τὰ δὲ ταγηνιζόμενά τε καὶ ὅλως 
ὀπτώμενα τῇ ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἐγγινομένῃ αὐτοῖς ϑερμότητι χρατοῦντα τοῦ 

ἐχτὸς δγροῦ σπᾷ αὐτὸ εἰς ἑαυτά. ὅτι δὲ τὰ ὀπτὰ δγρότερα τῶν ἑφϑῶν, 
δῆλον ἐχ τοῦ, ὅταν tun], πολὺ ὑγρότερα τῶν ἑφϑῶν τὰ ὀπτὰ εὑρίσχε- 

olor, ὀπτὰ δὲ τὰ μὴ προεψημένα. | 
Birdy ὍΣ civ Educ έψι eivon τοῦ “eydrdayarcoemeve ate σ᾽ iE Be ΝΡ ΠΟ ἐνυπάρχοντος ἐν τῷ ὑγρῷ 

wf , f l4 5 , \ N ~ ~ 

ἀορίστου γινομένην ἀπὸ ὑγρᾶς ϑερμότητος, εὐλόγως φησὶ μὴ πᾶν σῶμα 
> ἐψητὸν εἶναι: οὔτε lee ἐν υηδέν ἐστιν ὑγρόν (τοῦτο γὰρ τὸ ἐν τῇ 

-S., 

2] een 

ἑψήσει πεσσόμ, Ott μέν, ἀλλὰ ἀδύνατον χρατηϑῆναι χαὶ 

‘ 
ἐχχριϑῆναι τ τῆς ἐν 5 Gare υμένῳ αὐτῷ ὑγρῷ apes διὰ 

πυχνότητα. διὸ οὔτε λίϑοι οὔτε ξύλα ἕψονται, οἱ μὲν διὰ τὸ μὴ ἔχειν 
ὑγρότητα, τὰ δὲ διὰ τὸ τοιαύτην ἔχειν, ὡς uy δύνασϑαι ὑπὸ τοῦ ἕψοντος 
δγροῦ Yepuod χρατεῖσϑαι hei χαὶ ἐχχρίνεσθϑαι, διὰ τὸ φυσιχῶς ἐν τῇ 

συστάσει πεπυχνῶσϑαι χαὶ μὴ ἐξιέναι. ἕψεται δὲ ταῦτα, ὅσα τῶν σωμάτων 
i ~ 

ἔχει παϑητιχὴν ὑγρότητα ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ τῷ περιέχοντι αὐτὰ ὑπὸ 
πυρὸς ἐγγινομένης ϑερμότητος. λέγεσθαι δέ φησι χαὶ ἄλλα τινὰ ἕψεσθαι 
οὐ χυρίως, ἀλλὰ μεταφοριχῶς: χαὶ γὰρ χρυσὸς χαὶ ξύλα καὶ ἄλλα τινὰ 
οὐ χατὰ ταὐτὸν εἶδος λεγόμενα, ἀλλὰ μεταφοριχῶς, διὰ τὸ μὴ πάσαις 

ταῖς διαφοραῖς οἰχεῖα ὀνόματα χεῖσϑαι. οὐ γὰρ τῷ τὴν ἐν τῷ χρυσῷ 

δγρότητα χρατεῖσϑαι ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ ϑερμότητος ὃ χρυσὸς ἕψεσϑαι 
λέγεται, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ ξύλα" προείρηχε γὰρ ὅτι τὰ τοιαῦτα τῶν σωμάτων 

> 

45 

(r 

or 

v c \ 5 ~ . a 

οὐχ ἔστιν ἑψητὰ οὐδὲ ἐν ὑγρῷ τίϑετα! ϑερμῷ, ὥστε ὑπὸ τούτου xpaty- 15 

35 ϑεῖσαν τὴν ἐν αὐτοῖς ὑγρότητα ἐχχριϑῆναι" μεταφορικῶς δὲ ἀπό τινος 

2 post πυρός add. τὰ BWa ὁ ὑγροῦ 1 4 τῶ τὸ I 6 ξηραίνειν BW 

εἰς αὐτὰ libri 7 τὰ et ἑψόμενα Β": τὸ et ἑψόμενον ΒΊΤΥἃ ye om. BW: τὸ ἃ 

8 αὐτὰ BIW ϑερμιόν om. a 13 αὐτὰ BIW 15 ἑαυτά] αὐτό 1 ὀπτὰ] 

ὑπτώτερα Β΄: ὀπτότερα W ἑφϑῶν corr. ex, ὀπτῶν 1 16 ἐκ τοῦ om. Β 8 

τρηῦῇ]} τεϑῇ ΒΊΑ ante πολὺ add. τῷ ἃ 16.17 εὑρίσκεται I 18 δὲ om.a 

εἶναι πέψιν coll. BWa 21 post οὔτε add. γὰρ I 23 ἕψεται BWa 25 διὰ τὸ 
Scripsi: οἷα τῶ libri 20 πετηνῶσθϑαι I χαὶ μὴ om. a ἐξιέναι scripsi: 

ἐξεᾶν BIW: om. ἃ 28 τινὰ post δέ exh. ἃ 31 τὴν] γῆν I 32 χρατεῖσϑαι 
. ς » post ϑερμότητος exh. ἃ : om. B'W oo τὰ ante ξύλα om. BWa 
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[4 l4 \ ~ ἴω (ee ὃ λέ gee ¢ \ Nes l4 

δμοιότητος χαὶ ταῦτα ψῆσϑαι λέγεται, ὅταν ὑπὸ πυρὸς ϑερμαινομένων 

αὐτῶν ἐχχριϑῇ τι τῶν ἐν αὐτοῖς ὑγρῶν. ὅταν 1p ἐπὶ τοῦ γρυσοῦ ἢ 
τοιαύτη ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἔχχρισις τῆς ἀλλοτρίας ὑγρότη 

> ΄ αὐτῷ γένηται, οἷον ἀργύρου 7 χαλχοῦ ἡ τινος ἄλλου, τότε 

1 ἡτος ἐγχαταμεμιγμένης 

ἡψῆσϑαι λέγεται" 

ὁμοίως χαὶ τὰ ἄλλα τὰ τος χαὶ τὰ ξύλα δέ, ὧν διὰ τὸ πλησίον 

πῦρ ὃ χαπνὸς ἐχχέχριται χαὶ γέγονε ξηρά, ἡψῆσϑαι λέγεται, ἃ χαὶ ἄχαπνα 

χαλεῖται. λέγεται δὲ χαὶ ἐπὶ ὑγρῶν ἕψησις, οἷον γάλαχτος χαὶ γλεύχους, 

χαὶ ὁμοιοτέρα ἢ τούτων ἕψησις τῇ χυρίως ἑψήσει λεγομένῃ τῆς τοῦ 

Berens χαὶ τῶν τοιούτων" λέγεται γὰρ ταῦτα τότε ἡψῆσϑαι, ὅταν ὃ ἐν 

αὐτοῖς ὑγροῖς οὖσι χυμός, οἰχεῖος ὧν αὐτῶν χαὶ οὐχὶ BOGE πεφϑῇ 

χαὶ εἴς τι εἶδος μεταβάλλῃ ὑπὸ τοῦ χύχλῳ περιχειμένου χαὶ ἔξωϑεν πυρὸς 

ϑερμαίνοντος αὐτά: ἐχχρινομένου γὰρ τοῦ ἀορίστου ἐν αὐτοῖς ἢ ὑδατώ- 

δους, ὡς τοῦ ὀρροῦ ἐπὶ τοῦ γάλαχτος, ἣ πνευματώδους, ὡς ἐπὶ τοῦ 
4 

Oey ἢ τοῦ ὑποχειμένου πέψις te zat εἰς εἶδός τι μεταβολὴ γίνεται. 

Ms τρόπον δέ τινα εἶπε τὸ ἐπὶ τούτων γινόμενον παραπλησίως γίνεσϑαι τῇ 

ἑψήσει, ὅτι μηδὲ: ταῦτα ἐν ὑγρῷ ϑερμῷ τίϑεται μηὸξ ὑπὸ τούτου πέσσε- 
ε τὶ > ~ ε ΄ > ? > ς \ Ye ἢ \ 

ται ἢ ἐν αὐτοῖς ὑγρότης, ἀλλ᾽ ἐν ἀγγείοις ὄντα ὑπὸ τοῦ ἔξωϑεν πυρὸς 

πάσχει τὰ προειρημέναι. 

»] > , ~ ~ [4 > ~ ~ 

Od τὸ αὐτό φησι ναι πᾶσ! τοῖς ἐψομένοις. οὐδὲ τοῦ αὐτοῦ ad 

2 (ὃς 

7 Φ vay o το) 

ΡΠ ἔψεσϑ ἢ πη ὁ Ἂς a ae CC mars a Ny PY ay 
χαριν εψεσ αι αὐτῶ TH μὲν γὰρ SUETAL, WOTE πρὸς SOWOTY ETLTYGELG 

΄ > ~ ~ c , , Qi σ ΘΝ 

γίνεσϑαι, οἷς τοῦτο τῆς ἑψήσεως τέλος, τὰ δὲ ὥστε πρὸς ῥόφησιν, τὰ δὲ 

ἄλλου τινὸς χάριν. οὔτε δὲ ἐψομένοις εἶπεν οὔτε πεττομένοις ἤτοι 

ἐχ παραλλήλου, ἐπεὶ 4 ἕψησις διὰ πέψεως, ἢ ἐπεὶ χοινότερον ἢ πέψις καὶ 
‘ 

γενιχώτερον τῆς ἑψήσεως (οὐ γὰρ ἢ ἕψησις μόνον διὰ πέψεως, ἀλλὰ χαὶ 
΄ ἃ γὼ \ [τ lA 7 ~ 2 > 

ἢ πέπανσις, ὡς δέδειχε, χαὶ ἢ ὄπτησις δέ, ὡς ἐρεῖ), εἰπὼν μὴ εἶναι τὸ 
ΕΝ ΞΡ te ὥς: Ba oe ὕτο πᾶσι τοῖς ἐψομένοις ae a χεν ὅτι 

ay a> ~ l4 

; Woe ολως τοις πεσσομξνοις, 2 μ 

τοῦ αὐτοῦ πᾶσιν ὄντος τέλους. R 
\ 2 \ — FR Ὑ» oe πέε 

& ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν τῆς πέψεως τ 
σ - 

ι εἰπὼν ὃὲ ὅτι «ἡ τὸ αὐτὸ πᾶσι τὸ OY τούτου χαὶ Prete Φ uw “ a 
ASS Ἔ 

~ is] ~ ΄ >) 

τὸ ἐπὶ τῶν φαρμάχων παρέϑετο, ἃ χαὶ αὐτὰ (΄ Ws ew λέγουεν, οὐ μὴν ΓΕ 
bay ’ " CE: a) Wy \ >) \ 

ὡς «πρὸς ἐδωδὴν 7 πρὸς ῥόφησιν ἢ ὅλως πρὸς τροφὴν χρήσιμα αὐτὰ 

ἐσόμενα ἕψειν λέγομεν. οὐδ᾽ ἢ τῶν φαρμάχων δὲ ἕψησις 7 αὐτὴ τῇ 
, ὃ , ς / ica ‘> > >\ ~ 

χυρίως ἑψήσει λεγομένῃ, 7s τὸν ὁρισμὸν ἀποδέδωχεν. εἰπὼν ὃὲ ταῦτα 

B? 

11 

ad 

WE 

oo 

ἑψῆσϑαι libri 2 ct I 

20 

25 

40 

45 

ὃ post ὑγρότητος add. χαὶ B 4 et 6 ἑψῆσϑαι 

a 7 post δὲ add. φησὶ BWa 8 τούτου BWa τῇ τοῦ I 10 ἀλλότρια ἃ 

μεταβάλλει 1 13 ὀροῦ BIW τοῦ ante γάλαχτος om. | 14 7 

τοῦ Bt τι om. BWa 22 ὥστε] ὥσπερ B'W 23 γενέσϑαι B? 25 post ἕψησις 

ἃ. μόνον, sed rursus exp. I ἢ ἐπὶ BWa ἡ πέψις post γενικώτερον (26) coll. BWa 

post εἰπὼν add. δὲ BIW 28 πᾶσι om. BWa τέλος τοῖς ἐἑΨομένοις coll. BWa 

ἐπήνεγκεν --- τέλος (90) om. 1 90. 81 χαὶ τὸ] χαίτοι B'W: ΠΕ om. I, eras. B? 

ἑψεῖν 1 οὐδ᾽ ἡ] οὐδὲ BWa o4 ἀπέδωχεν a 

Comment. Arist. III 2, Alex. in Meteora. 15 
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qo 

10 

συγχεφαλαιοῦται νῦν, tiva ἐστὶ τὰ Edyta, χκαϑόλου λέγων περὶ πάσης 

ἐψήσεως, οὐ τῆς χυρίως λεγομένης μόνον: ὅσα γὰρ παχύτερα δύναται 

γίνεσϑαι ϑερμαινόμενα (πεσσομένου yap τοῦ ἐν αὐτοῖς ἀορίστου ὑγροῦ 

ἢ πάχυνσις) ἢ ἐλάττω: διαχρινομένου γὰρ χαὶ ταῦτα τοῦ ἐν αὐτοῖς 

πνευματώδους, τὰ δ᾽ αὐτὰ χαὶ βαρύτερα γίνεται. οὐ γὰρ ἁπλῶς τὰ 

γίνεται, οὐ μὴν 50 σὴ 

ἐλάττω γινόυενα ἕψεται: τὸ γοῦν ἔλαιον ἔλαττον μὲν 

ἕψεται, ὡς ἐρεῖ. ἢ τὰ μὲν αὐτῶν τοιαῦτα, τὰ δὲ ἐναντία ἀντὶ τοῦ 

τὰ μὲν παχύτερα, τὰ GE λεπ τ τες διὰ τὸ ἐν τῇ ἑψήσει διαχρίνεσϑαι. 

χαὶ τὰ υὲν αὐτῶν παχύνεσϑαι, τὰ δὲ λεπτύνεσϑαι, ὡς ἐπὶ τοῦ γάλαχτος 

yivetat? τὸ vey γὰρ αὐτοῦ λεπτύνεται, ὅσον Sopa: τὸ δὲ λοιπὸν συνί- 

σταται χαὶ τυροῦται, ὃ πυτίαν εἶπεν, ὡς τῷ ἔχειν ἐν αὑτῷ τοιοῦτόν τι 

πηγνυμένου αὐτοῦ. ἕψεσθαι δ᾽ ἂν χατὰ τοῦτο χαὶ τὰ σιτία λέγοιτο" χαὶ 
΄ ee ¢ ng er τ = Sen GEnEoerntaamnee Τά 1B0¥ rap ἐχείνων τὰ μὲν εἰς ὑγρότητα ὑπὸ τῆς ϑερμότητος διαχρίνεται, ota 

\ 

2 o7 o- 

1 
᾿ a Ws » ao ) 

ἐστι τὰ οὖρα παχύνεται. τὸ δ᾽ ἔλαιον οὔ φησιν ἕψεσϑαι χαῦ 
Vs Ἀ 7 ied _ ~ ἔκ , 

ἑαυτό: μετ᾽ ἄλλων μὲν yap μιγνύμενον ἕψεσϑαι doxet, οὐ μὴν xad’ ξαυτό, 
΄ ΄ Vv: lf , 

ὅτι ϑερμαινόμενον μήτε παχύνεται μήτε ἔλαττον γινόμενον βαρύτερον 

γίνεται μήτε τὸ μὲν αὐτοῦ ὑγρότερον γίνεται, τὸ δὲ παχύτερον" τὸ γὰρ αὐτὸ 

χατὰ τὸ εἶδος ἐν τῇ ἑψήσει μένει, ἔστ᾽ ἂν σώξηται. a υὲν οὖν 
ἘΞ \ \ " σ re A φησιν εἶναι τὴν xata thy ἕψησιν πέψιν: ἢ yap πέφις xat ἐν ἄλλοις, οὐχ 5 

΄ ΄ ἰ, ar a “A 5 ἐν ἑψήσει μόνῃ. οὐδὲν δὲ διαφέρειν φησίν, εἴτε διὰ τεχνικῶν ὀργάνων 
τ ‘ il 7 Teh ᾽ 

\ 

yivorto, ὡς ἢ ὑπὸ τῶν ὀψοποιῶν, εἴτε διὰ φυσιχῶν, ὡς fe τῆς τροφῆς" 
\ \ ὶ ΄ id \ Ἃ / x 5 ‘ > bay 4 Ser >) \ ~ ae | 

OTOTEOWS AGP αν γινηται, τὴν αὐτὴν αἰτιᾶν Ecéet. χα ἘΠ τῶν οἷα = g Oo 
X A Ἢ - Ξ ε " - 

τεχνιχῶν ὀργάνων ἑψομένων τὸ ἔξω ϑερμὸν τῶν ἐψομένων αἴτιον τῆς 

~ Ve 

ἑψήσεώς τε χαὶ πέψεως τοῦ ἐν TH ἑψομένῳ ἀορίστου τ χαὶ ἐπὶ τῶν 

ὶ ie ἢ τροφὴ ὑπὸ τοῦ ἔξωϑεν ὄντος a. Jeou.od διὰ φυσιχῶν. χα 
, ν ἕψεται: οὐ γὰρ ἐν αὐτῇ τῇ τροφῇ τὸ ἕψον τε χαὶ πέσσον αὐτὴν ϑερμόν, 10 

fA ~ 

et χαὶ σύμφυτον TH τρεφομένῳ. 

Εἰπὼν δὲ περὶ ἑψήσεως μέτεισιν ἐπὶ τὸν περὶ μολύνσεως λόγον, 

ἥτις ἐστὶν ἐναντία τῇ ἑψήσει, χαί φησιν αὐτὴν εἶναι τὴν ἐναντίαν 
ἀπεψίαν τῇ ἑψήσει. oo δ᾽ dv ἐναντία ἥ te πρώτη λεχϑεῖσα ἀντὶ 
τοῦ ἥ TE τῇ πρώτῃ λεχϑείσῃ [τῇ] ἐψήσει ἐναντία: οὐ γὰρ τί ποτέ ἐστι 20 

υόλυνσις, εἴρηχεν ον ἀλλ᾽ ἢ δυνάμει. εἰπὼν γὰρ τίς ποτέ ἐστιν ἢ 
πρώτη τε χαὶ χυρίως λεγομένη ἕψησις, εἴρηχε δυνάμει χαὶ τὴν ἐναντίαν 

αὐτῇ υόλυνσιν. ἐπεὶ γὰρ ἣν ἢ ἕψησις πέψις τοῦ ἐν τῷ τ σώματι 

ἀορίστου ὑπὸ τῆς ἐν τῷ πέριξ ὑγρῷ ϑερμότητος, εἴη ἂν χαὶ ἣ ἐναντία 

ἼΗΙ γὰρ ---ταῦτα om. ἃ: χαὶ ταῦτα om. ΒΥ 7 post ἐναντία add. 

εἶπεν BWa 10 λοιπὸν] λεπτὸν BWa 11 πυροῦται B: πυχνοῦται a 

πυτείαν BW ὡς τὸ B'Wa: ὥστε B? 16 post ϑερμαινόμενον add. μὲν BW 

11 ὑγρότερον γίνεσθαι BIW 19 ἡ γὰρ πέψις om. B'W post ἄλλοις add. zat Β'ἃ 

21 γίνοιτο] εἶναι BIW ἡ --- ὀψοποιῶν]) ἐπὶ τῶν ἑψομένων B!Wa 23 τῆς om. 

BIW 24 ἐἑΨψήσεως]) πήξεως B'W 25 τοῦ om. B'I, post αὐτῆς exh. W 

27 ἔμφυτον BWa 28 δὲ om. a 29 ἐστὶν om. BWa 81 te om. 

BWa λεχϑεῖσα B'Wa τῇ delevi post ἐστι add. ἡ a 34 ἐπειδὴ 

BWa 39 post ἀορίστου add. ὑγροῦ BWa ὑγρῷ om. BWa 
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αὐτῇ μόλυνσις ἀπεψία, ὡς δριζόμενος λέγει, τοῦ ἐν τῷ σῴματι ἀορίστου 
Gt ἔνδειαν τῆς ἐν τῷ πέριξ δγρῷ ϑερμότητος. ὅτι δὲ ἢ τοῦ ϑερμοῦ 90 
ἔνδεια μετὰ ψυχρότητος, εἰρῇσϑαί φησιν: εἶπε γὰρ χατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ 
βιβλίου, ὅτε ἔλεγε περὶ φϑορᾶς καὶ σήψεως. εἰκὼν γὰρ τί ἐστι σῆψις 

‘ ? 

5 ἐπήνεγχεν “dor? ἐπεὶ χατ᾽ ἔνδειαν πάσχει ϑερμοῦ, τὸ δὲ ἐνδεὲς τοιαύτης 
δυνάμεως ψυχρὸν πᾶν, ἄμφω ἂν αἴτια εἴη. τούτου δὴ νῦν πα ήσιτς 
γίνεται γάρ, φησί, διὰ χίνησιν ἄλλην ἢ μόλυνσις χαὶ ἢ προειρημένη 
ἀπεψία, τῷ μὴ χινεῖν χαὶ μεταβάλλειν τὸ ϑερμόν, ἀλλὰ τῷ ὑπὸ τῆς τοῦ 
ψυχροῦ γινομένης χινήσεως ἐχχρούεσϑαι χαὶ ἡἧττᾶσϑαι τιν πέττουσαν, 80 

10 τουτέστι τὴν ϑέρμην, πρὸς τὸ χινεῖν. ἐπεὶ δὲ εἶπε δι᾿ ἔνδειαν τῆς ἐν 
A A} τῷ ὑγρῷ τῷ πέριξ τ τς τὴν χατὰ τὴν μόλυνσιν ἀπεψίαν γίνεσϑαι, 

προστίλησι χαὶ τ τῆς ἐνδείας τοῦ ϑερμοῦ τοῦ ἐν τῷ περιέχοντι ὑγρῷ 

πῶς (Psa ἣ γὰρ διὰ τὸ uo τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ ψυχρότητος, 

τουτέστιν ὅταν τὸ περιέχον ὑγρὸν τὸ ἑψόμενον μᾶλλον τος 7, ϑερμὸν ἢ; 

15 7 διὰ τὸ πλῆϑος τῆς ἐν τῷ ἑψομένῳ ὑγρότητος, οὐχ ἔχοντος ἀναλογίαν 

πρὸς αὐτὸ τοῦ ἐν τῷ περιχειμένῳ ὑγρῷ ϑερμοῦ τοιαύτην, ὡς χρατεῖν 35 

αὐτοῦ: ἀμφοτέρως γὰρ συμβαίνειν οἷόν ter ὥστε τὴν ἐν τῷ ὑγρῷ τῷ 

περιχειμένῳ τῷ ἑψομένῳ ϑερμότητα πλείω μὲν εἶναι ἢ ὥστε wd’ ὅλως 

χινῆσαι τὸ ἐν τῷ ἐψομένῳ ὑγρόν, ἐλάττω δὲ πάλιν 7 ὥστε συμπέψαι τε 

20 χαὶ Guandvar. ὅταν ὃὲ οὕτως ἔχῃ χαὶ ἡ τοιαύτη ἔνδεια τοῦ ϑερμοῦ, ἣ 
ϑόλουνσις γίνεται, χινηϑέντος μὲν τοῦ ἐν τῷ ἑψομένῳ ὑγροῦ, οὐ μὴν 

πεφϑέντος te χαὶ ὁμαλυνϑέντος. διὰ ὑοῦ φησὶ τὴν ἀνωμαλίαν σχληρό- 

tepa γίνεσϑαι τὰ μεμολυσμένα τῶν ἐψημένων. ὥσπερ ὃὲ τὰ μεμολυσμένα 40 

τῶν ἑφϑῶν σχληρότερα διὰ τὴν ἀνωμαλίαν, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν ὑγρῶν, 

ἕψεσϑαι λέγεται, ὡς τὸ γάλα, διὰ τὴν ἀνωμαλίαν διωρισμένα τὸ οι 

-— 5 

ad 2 Ὁ ς εἰ Q 

΄, \ ? a4 Xx ~ ? » >\ > 4 > ἊΝ 

ἴνεται, χαὶ χατ ἄλλο μὲν συνεστῶτα, xat ἄλλο δὲ διαρρέοντα. εἰπὼν 

δὲ περὶ ons μολύνσεως ὅτι ἔστιν ἣ ἐναντία τῇ ἑψήσει ἀπεψία, χαὶ προσϑεὶς 

τὸ si a8 ̓ dv ἐναντία ἥ ts πρώτη heydetoa, οὐχέτι προσέϑηχε xat 
τίνες ἄλλαι, ὅτι ἣ χυρίως πο ΕΝ υὐλυνσίς ἐστιν ἣ προειρημένη. διὰ τὸ 

>) cry ΄ \ \ ΄ = 
30 ΠΣ εἶναι τῷ προξιρημένῳ τρόπῳ χρωμένους χαὶ τὰς δευτέρας ἂν 45 

ῥηϑείσας μολύνσεις δρίσασϑαι: ἔσονται γὰρ αἵ ἐναντίαι ἀπεψίαι ταῖς δευ- 

τέραις χαὶ χοινότερον λεγομέναις ἑψήσεσιν. 

3 ψυχρότητος] σήψεως a 4 φορᾶς ἃ 5 ὥστ᾽ ἐπεὶ κτλ.] p. 379219 τὸ] ἡ I: 

Arist. E post ἐνδεὲς add. τῆς Ba 6 αἰτία libri δὴ} δὲ a 8 post ἀπεψία add. 

yivetat BWa 9 χρούεσϑαι BIW 10 ἐπὶ δὲ a 11 thy post χατὰ om. BWa 

12 εὐδείας a ϑερμοῦ τουτέστι τῆς ἐν τῷ BF post ὑγρῷ add. ψυχρότητος BW 

13 post γίνεται add. ὅτι B'Wa, καὶ φησὶν B? γὰρ om. B'Wa post πλῆϑος add. 

γίνεται BWa 14 7 post μᾶλλον exh. BWa 16 date B? 17 οἷόν te] οἴονται BLW 

19 ὑγρῶ 1 ἔλαττον B'LW 7, om. BIW 20 xat ἡ BW 21 τοῦ 

ἑψομένου ὑγροῦ a 22 te om. Β post ταύτην add. οὖν B? 20 μεμο- 

λυμένα 1 ὡς B'Wa 23. 24 τὰ ὀπτὰ τῶν ἑφϑῶν BIW 26 γίνεσϑαι W! 

29 post ὅτι add. te BI, τὸ W διὰ τὸ] διότι BW: διὸ χαὶ a 30 εἶναι om. 
BWa καὶ] κατὰ BIW 90. 31 ἀναρηϑείσας B'W 91 ὁρίζειν BWa 

ai om. 1 

13* 
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10 

30 

5) c ld fa ~ \ 

p. 381993 "Ὅπτησις δ᾽ ἐστὶ πέψις ὑπὸ ϑερμότητος ξηρᾶς καὶ 

‘Ty’ wv S δ. Ε > 

Τί ποτ᾽ ἐστὶν ὄπτησις, χαὶ τίνι διαφέρει ἑψήσεως ἔδειξεν an 131 
> A i , c ‘4 ΔΛ (pS 

τεραι μὲν γὰρ πέψεις τινὲς οὖσαι γίνονται UT Rats Vepwortytos, aay 
> 

ἰχ σ ͵ πῶ τη τῇ DUC x αφέ way By ὥσπερ ἢ πέπανσις ὑπὸ ὁ είας, ἀλλήλων ὃὲ ἐρουσι xa ὅσον 7 μὲν 
" ΄ Ἂ7) “7 ἘΞ “ὍΝ δ. - c x zt 

ἔψησις ὑπὸ ὑγρᾶς γίνεται HESS. Ἢ ὃ πτῆσις ὑπὸ ξηρᾶς. ὑπὸ γὰρ 
\ Ὅτ! Ὁ, ~ 5 ΄ ΄ ΄ “᾿ 

αὐτοῦ TOU πῦρος 7 πέσ σεται χαὶ ὁρίζεται Ἢ ἕν τοις OTTMUEVOLS VYPOTYS, 7 

~ ~ > , PR δι ee" 

αὐτῷ τῷ πυρὶ ἐπιχειμένων ἣ καὶ διά τινος ἀγγείου, δποχειμένου τοῦ πυρὸς 
‘ ‘ 

aha ΕἾ ree » Pony ies τυ ΟἿΣ τῷ ἀγγείῳ μηδὲν ἔχοντι ὑγρὸν ἢ ἔχοντι μέν, eens ἐπὶ τῶν ταγηνιζομέ- 

νων, μὴ POLES ALES οὖν αὐτὸ τῆς ἐν τῷ ὀπτωμένῳ BESS, ἀλλὰ 
ἕν 7 c ΄ Ξ᾽ ΄ 

χρατούμενον On αὐτῆς. εἶπε γὰρ ὅτι ual ἢ ταγήνισις εἶδος ὀπτήσεώς 
> ΄ ὯΝ X ὅπ \ > . eke) ΄ { (auto) 

ἐστιν. δρισάμενος δὲ τὴν ὄπτησιν χαὶ εἰπὼν αὐτὴν τίνεσϑαι Ox ahdo- 
, ~ - ~ > ~ > 5 ᾿ “ 

τρίου ϑερμοῦ ξηροῦ, διὰ τὸ τοιοῦτον εἶναι τὴν ὄπτησιν, τς χαὶ οὕτω 
: Ξ , : 

Ἰζεσϑαι, κἂν ἕψων τις ποιῇ τὸ ἑψόμενον μεταβάλλειν χαὶ πέττεσϑαι τὸ 
~ Ἁ ς΄ ~ ~ , [Ὁ ld 

ἐν αὐτῷ ὑγρὸν μὴ ὑπὸ το eagle koe οι: αὐτῷ ὑγροῦ ϑερμότητος, 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τῇ 
~ / ἋΣ Ὁ \ / > >} ἦς 

ὀπτὸν τοῦτο γίνεται, Οὐ ἕῳφϑόν. τοῦτο δὲ συμβαίνει, ὅταν τὸ ὕδωρ ὀλίγον 

πυρός, ὅταν [γὰρ] ἀπετελ ἐδ ἢ ἢ πέπανσις ἐν αὐτῷ, wy a Φ ς 

ἢ. χαὶ ἢ τοῦ πυρὸς δύναμις αὐτὴ περιχρατῇ τοῦ ἑψομένου ἀναξηραίνουσα 
αὐτό. χἂν ὑπερβάλλῃ ἐν τοῖς ἐν ὀλίγῳ ὕδατι ἑψομένοις ἢ ἀπὸ τοῦ πυρὸς 

ϑερμότης; ἡ οὶ σχεχαῦσϑαι λέγεται τὰ οὕτως Neue ὡς ὑπὸ τοῦ πυρὸς 
- ~ \ 

eae τοῦτο: πᾶν γὰρ τὸ ξηρότερον γινόμενον μετὰ TO ἐπιτελεσϑῆναί 
[4 ~ ΄ a ~ ΄ 

τε χαὶ HN ὑπὸ ξηρᾶς Yepuotytos τοῦτο πάσχει. διὰ τοῦτο γάρ 
~ ~ te = ~ ΄ - 

σι τῶν ὀπτῶν τὰ ἐχτὸς ξηρότερα εἶναι τῶν ἐντός, ὡς ἀναξηραινομένης 
EY | are 

αὐτῶν τῆς ἐπιφανείας ὑπὸ τοῦ TD ας τῷ πλησίον αὐτῆς εἶναι, οὐκέτι: δὲ 

χαὶ ἐχχρινομένης τῆς ἐν τῷ dees ὑγρότητος, τῷ =. ιν πυχνοῦσϑαι μᾶλλον 
> ἊΝ a Q~ 

θερμαινόμενα τὰ ἐχτὸς αὐτῶν, ὄντα τοῦ πυρὸς πλησίον. ἐπὶ ὃὲ τῶν ἑφϑῶν 
Ὑ 5 v \ > ~ ~ \ τ 2 > ~ 

ἔμπαλιν ἔχει: Oypotepa γὰρ τὰ ἐχτὸς τῶν ἐντὸς τῷ τὰ μὲν ἐχτὸς αὐτῶν 
ray SARS c rm IN PIG Ἂς 92 2 ΩΣ: > pe) v 

ὑπὸ τοῦ ἕψοντος αὐτὰ ὑγροῦ διυγράνϑαι, τὰ δ᾽ ἐν Bader διὰ τὴν ἔχχρισιν 

τοῦ ἐν αὐτοῖς ὑγροῦ ἀνεξηράνϑαι. διὸ χαὶ μεῖζον ἔργον ἐπὶ τῶν χατὰ 

τέχνην γινομένων χαὶ χαλεπώτερον τὸ ὀπτῆσαι τ ἐψῆσαι- χαλεπὸν ice 

ἐπ᾿ αὐτῶν ὁμαλῶς xat ὁμοίως τὰ ἐντὸς τοῖς ἐχτὸς Sera ὧν γὰρ 

dy Ἢ ἐγγυτέρω. ϑᾶττον ταῦτα ϑερμαινόμενα χαὶ συνιόντα χαὶ πυχνούμενα 

10 

χωλύει ἐχχρίνεσϑαι τὸ ἐνυπάρχον ὑγρὸν ἐν τοῖς ὀπτωμένοις: ἐγχαταχλείεται 30 

δύτου B'lWa 14 μεταβάλλει I μεταβάλλειν post ποιῇ exh. a 16 yap 

αὐτὸ] αὐτῶ B! ex corr. IW 11 χρατουμένωῳ BIW χρατοῦ" τι 

6 ἕψησις] πέψις τ ἐγένετο BW 10 post μέντοι add. zat Ba χρατοῦντος 
B!} >, 

delevi πέπανσις ἡ ἐν BW 18 αὐτὴ B! περιχρατεῖ 1 20 προσχε- 

χαῦϑαι ΒΊΤΥΝ ἃ 28 διυγραίνεσϑαι I 29 ἀναξηράνϑαι [Wa 30 τοῦ ὀπτῆσαι 

το 

τοῦ πυρὸς ξηραίνεται ϑᾶττον a yao om. BW 32 εἴη I post ἡ fort. 

addendum τὸ πῦρ post ϑᾶττον add. δὲ BWa συνιέντα Bel 33 ἐν] ἐντὸς I 

Ι 31 αὐτὸν W τὸ ἐντὸς BIW ἀεὶ γὰρ τὸ ἐγγύτερον 



a Q- Pad 2 a Ὁ 
\ 5 , σ ΄ γὰρ ἐντός, ὅταν of πόροι μύσωσι πυχνωϑέντες. shes in ὃὲ 

i 
5 ~ 

νοις, ὡς ξρε τῶν Lay -G a Qo - 
ὩΦ 
- Ss = Ox 

, ’ ~ 

τέχνην γινόμενα τοῖς φύσει, ὡς xal ἐν τὸ 
3 2 2 

ἴω ns [Ὁ @- Φ 

\ ¢ ΄ ΄ Ξ - 
μεν ξψουΐένων, TU πτῶμξνων" (WLLWSELTAL γάρ u a τὴν φύσιν. ὅταν 

Me ak Ce Paton | ~ c ~ ΄ ~ , ’, ΄ , s μὲν γὰρ ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ ϑερμότητος πεφϑῇ ἢ τοῦς ue ις ὑγρότης ‘ τὶ Ὶ Ἢ Ξ 

Ἐπ τ πα πο π΄ Zi 5 ἔστιν EV Gis Ἢ πέψις μορίοις γίνεται τῇ τροφῇ μεμιγμένη αὐτῇ, eyiicte 
~ σ - 

τοῦτο φυσιχή " ὅταν GE πλεῖον τὸ ϑερμὸν αὐτὸ γινόμενον ἀναξηραῖνον τὴν ὑγρύ- 
7 ~ , 

τητὰ xatiaybon αὐτῆς, ὀπτήσει τι ὅμοιον γίνεται, χαὶ λέγεται προσχε- 80 

χαῦσϑαι ἢ τροφή. διὸ οὐ μόνον at ρστη εῖσαι ὑπὸ τοῦ φῦλ ποῦ τροφαὶ ν᾿ 

Ya νος. ory \ \ ΟΡ Weg ~ 

ἅπεπτοι, ἀλλὰ χαὶ at ὑπὸ τοῦ Depuod τὸν εἰρημένον γινόμεναι τρόπον. 
ree itil ace cae ΡΘΗ oh ges s - 10 λεγε! GE ἐν TY τῆς τροφῆς Teter, ἥτις ἐν τῇ ἄνω χοιλίᾳ γίνεται, μηδὲ ζῷον 

- σ γ ᾿ > ΄ 
γεννᾶσϑαι, Ws τιᾷινες WOYTO, αλλ EV τοις περιττώμασι χαὶ τῇ ATOXGLGEL 

4 i 

~ FF ts Ἁ 5 \ ~ 5 , ~ 

χαὶ τῇ χάτω χοιλία σηπομένῃ, ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν ἐχτὸς σηπομένων ὁρᾶται 
΄σ a 7 wv ᾽ὔὕ aY 

γεννώμενα τινα ἜΣ ὡς προείρηχεν. ὅτε ἔλεγε περὶ σήψεως" γεννώμενα GE 
[τὰ \ 5 ~ > , » . >) 

οὕτως τε χαὶ ἐνταῦϑα ἐπάνεισι πολλάχις ἐπὶ τὴν ἄνω χοιλίαν: ἔστι δὲ 
= ~ , Ὁ \ οι ΟὟ ev SA ἘΣ ~ 

15 ταῦτα at te λεγόμεναι τερηδόνες χαὶ ot ἕλμινϑες. διὸ πολλάχις ἐν ταῖς 40 
’ \ > A > , ~ ’ ~ , 

νόσοις χαὶ ἐμοῦνται. THY GE αἰτίαν τοῦ χάτω μὲν γεννᾶσθαι αὐτά, ἐπαν- 
Ἀλλ ἐν ᾿ v (ow τι ΄ - 

Guts χαὶ ἐπὶ τὴν ἄνω χοιλίαν ἐν ἑτέροις εἰρῇσϑαί φησιν" ἐν - as 

, σ ἐς fay Al \ Axa κι 5 - ΄ 5 > 

ς Tncdtviande HATH μὲν γὰρ xol ὃν τῇ xaTH χοιλία. OTL ex 
\ 

γὰρ τὸ 

σήψεως γίνεται, ἐνταῦϑα ὃὲ ἢ σῆψις" ἐπάνεισι δὲ ἐν ταῖς νόσοις χαὶ ἐπὶ 
\ v , 2 a pears > > , ΄ 

20 τὴν ἄνω χοιλίαν δι ἃς αἰτίας ἐν ἐχείνοις λέγει. 
~ \ ic ¢ \ 7, f ΄ 3) \ = 

Τῇ μὲν οὖν ἑψήσει χαὶ τῇ τοιαύτῃ πέψει ἢ μόλυνσις χαὶ ἢ οὕτω 50 

ty ΄ > ᾽ 4 - δι Cc » γινομένη ἀπεψία ἐναντία, τῇ ὃὲ ὡς ὀπτήσει λεγομένῃ πέψει εἶναι μέν τινα 
i 

. Sew > 4 5 , > χ - > 

χαὶ αὐτῇ φησιν αντιχξειμξενην OTINEY, AVWOVOUMTE BOY δὲ τὸ τοιοῦτον εἰναι 

΄ >\ σ ~ p penn | ~ 5 / ΄ 5 ΄ ga 

παῦος, ειναι OF ὁμοῖον τῇ STL τῶν οπτῶμξνων στατεύσει Λεγομξνῃ; τις 
eet} ΄, > ΄ ΞΡ ὩΣ Ἂν Ξ Like ΠΕ ΕΟ ΄ v Ce AN 

25 ἔστιν. ETELOAY γένηται οι ἔνδειαν ve PWOTHTOS α TEAT] QS Ἢ ONY σις. YF GE 

v \ 
EVOELE τῆς ϑερμό ee ἣ ov ὀλιγότητα τοῦ ὑπτῶντος πυρὸς Ὕ γίνε ται 7 διὰ 

5 \ Ἂι 6 , 

mATVOs τοῦ ἐν τῷ ὑπτωμένῳ ὕδατος. ὅταν γαρ TASLWY μὲν ἢ | ἀπὸ τοῦ 191» 

ΟΝ ~ ~ aN 5 / 

πυρὸς ϑερμότης ἡ 7 ὥστε μὴ χινῆσαι καὶ μεταβαλεῖν τὸ ὀπτώμενον, 

ἐλάττων O& 7 ὥστε πέφψαι, τότε γίνεται i ὡς στάτευσις λεγομένη ἀπεψία 
: ξ 

ι 

χαὶ ἀπεψία. ὑπομιμνήσχει διὰ ean τῶν Seaham: υνημονεύσας ὃ 
περὶ πέψεως χαὶ ἀπεψίας, τῶν χοινῶν, αἱ ἦσαν ἀλλήλαις ἐναντίαι, χαὶ 

πᾶάνσεως χαὶ ὠμότητος, ἃ πάλιν ἦν ἀλλήλοις ἐναντία, χαὶ ἐψήσεως χαὶ ὅ πε 

2 γενομένοις B 2.3 τὸν μὲν 1 4 πεμφϑὴ W ὅ. 6 τοῦτο ἕψησις coll. I 

6 πλεῖστον 1 7. ὃ προσχεχαῦϑαι libri 9 αἱ om. BIW 10 ἥτις] Ao I 

τῷ ἄνω la 12 σηπομένῃ] σηπύμενα I zat post ὡς om. a 13 γεννώμενά 

om. BWa 15 post λεγόμεναι add. at 1 περιδόχες | 16 γενέσϑαι BIW: 

γίνεσϑαι a 17. 18 ἐν τοῖς Προβλήμασι] cf. fragm. 231 p. 151910 19 δὲ post 

ἐνταῦϑα om. 1 20 αἰτίας post ἐχείνοις exh. BWa 21 οὖν om. 1] post ἑψήσει 

add. φησὶ a 22 γενομένη BIW 24 σταϑεύσει libri 27 ὕδατος) ὑγροῦ BWa 

πλείω 1 28 ἡ om. BWa νὴ] μηδόλως BWa καὶ om. BW 

29 δὲ ἡ 1 στάϑευσις BWa 30 τί μὲν οὖν --- ἀπεψία (91)] ταῦτα δὲ εἰπὼν a 

31 διὰ τούτων om. ἃ post εἰρημένων add. δι᾿ ὧν ἐπάγει ἃ ἐμνημόνευσε BWa 

92 περὶ om. BWa 



198 ALEX ANDRI IN METEOROLOGICORUM A 3. 4 [Arist. p. 381223. 520, 29] 

΄ ' \ ᾿ς , 

ὀπτήσεως ἐπὶ τούτοις μνημονεύσας προσέϑηχε χαὶ τἀναντία τούτοις, 
x ΄ / ΄ \ , π τ ΄ ΄ \ ΄ 

ἦν μόλυνσίς te χαὶ στάτευσις, ἢ μὲν μόλυνσις τῇ ἑψήσει, ἢ δὲ στάτευσις 5 

reader] 4 τῇ OTTYGEL. 

p.38193 Τῶν δὲ παϑητιχῶν, τοῦ ὑγροῦ καὶ tod ξηροῦ, λεχτέον 

5 τὰ εἴδη. 

~ ~ ~ ΄ Ge > 

Εἰπὼν περὶ τῶν ἔργων τῶν ποιητιχῶν δυνάμεων, αὗται δὲ ἦσαν τὸ 
\ la la 5 ΄ Ψ = ace , 

ϑερμόν te χαὶ ψυχρόν, τίνα te χαὶ πόσα ἐργάζονται ev τε τῇ γενέσει 

τῶν οὐσιῶν χαὶ ἐν ταῖς ἤδη συνεστώσαις οὐσίαις, μέτεισιν ἐπὶ τὸν περὶ 
τῶν παϑητιχῶν πάλιν δυνάμεων λόγον, αἵτινές εἰσι ξηρότης te χαὶ 
΄ , iZ Yd ~ ΄ d\ 5 \ \ rts 

10 ὑγρότης, καὶ τίνα ἐστὶ τὰ τούτων εἴδη ζητεῖ. λέγει ὃε ἀρχὰς ΠΟ εἶναι 

τῶν ἐν τοῖς σώμασι παϑῶν τό τε ξηρὸν χαὶ τὸ ὑγρόν: ταῦτα ἴ ἀρχαὶ 1 

χαὶ αἰτίαι ὡς ὑλιχαὶ τῶν ἐν αὐτοῖς παϑῶν, ἢ ταῦτα πρῶτα ἐν τοῖς 

σώμασι πάϑη: τὰ δ᾽ ἄλλα πάϑη τῶν σωμάτων μεμῖχϑαι μέν φησιν ex 
\ τὰ 

΄ ΄ la ὯΝ ~ ~ x ΡΣ \ be Te τῇ ve 

τούτων, ὁποτέρου G& μᾶλλον αὐτῶν χαὶ ἐπὶ πλέον μετέχει τὰ σώματα, 
ἐξ ὰ 

- \ ~ ~ ~ ΄ 

15 τούτῳ προσνέμεται τῷ πάϑει. τὰ μὲν γὰρ ξηροῦ τῶν μιχτῶν πλέον 
, 

. 

ἔχοντα ξηρὰ λέγεται, τὰ 6& ὑγροῦ bypad. πάντα δέ, φησί, τὰ πάϑη τὰ 
xt 

υ ἐν τοῖς σώμασι τὰ μὲν ἐντελεχείᾳ ἔσται ἐν αὐτοῖς, τὰ δὲ δυνάμει, 
τῷ -" es τὰ σώματα ἢ τῷ ἐντελεχείᾳ εἶναι ἐν τῷ nader ῥηϑήσεται Ξ εξ 

> 
0 σῶμα. ἥτοι evepy τ τοιοῦτον εἶναι, 7 τῷ δύνασϑαι. τίνι δὲ διαφέρει τὸ 

5 > ΄ Vv >) σ΄ led 

20 évtehs ΕἾ χαὶ τὸ δυνάμει δειχνὺς παρέϑετο, ἔχει δ᾽ οὕτω τῆξις πρὸς 

τὸ τηχτόν" ΠΝ υὲν γὰρ χαλεῖται τῷ δύνασϑαι τήχεσϑαι. τήχεται δὲ 

ᾧ ἐνεργείᾳ ἢ τῆξις ἤδη πάρεστιν. 

p. 381099 ’Emet δ᾽ ἐστὶ τὸ μὲν ὑγρὸν εὐόριστον. 

(η΄ Εἰπὼν ἀργὰς μὲν χαὶ πρῶτα πάϑη τῶν ἐν τοῖς σώυσσι τὸ ξηρόν τε 30 : ὶ fi 

bo σι x 2 τὸ ὑγρόν, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα éx τούτων εἶναι μεμιγμένα, πῶς ἔχει 
x 5 ᾿ \ ΄ \ \ ” \ ~ c -Ξ > yey ΄ ΄ 

ξηρὸν χαὶ τὸ ὑγρὸν πρὸς ἄλληλα ual πῶς 7 μῖξις αὐτῶν γίνεται, λέγει. a oa 

ον A to) - 
, 5 \ \ \ ¢ \ Phe phd \ Ἃ >] , 

γάρ, Ooty, εστι TO μὲν ὑγρὸν εὐοριστὴν (ἀόριστον γάρ ον οἰχξιῷ 

8 
7,7 / 5 Ὗ id , , ~ , 

pm εὐύριστόν ἐστιν ἀεὶ ὁριζόμενον χαὶ συσχηματιζόμενον τῷ περιέχοντι), 
boa 

τὸ δὲ ξηρὸν δυσόριστον (ἴδιον γὰρ ὅρον ἔχον χαὶ σχῆμα οὐ συσχηματίζεται 
80 τῷ ee παραπλήσιόν τι πρὸς ἄλληλα πάσχουσιν, ὁποῖόν τι τὸ 

ὄψον χαὶ τὰ ἡδύσματα. τῶν γὰρ ἁλῶν χαὶ ὅλως τῶν ἡδυσμάτων μιγνυ- 8 

μένων τῷ ὄψῳ ἕν τι ἐξ ἀμφοῖν ἀποτελεῖται, τῶν ὄψων παρὰ τῶν 
£> ian τ δ ΄ \ 2 4> c >. 2 55) Ὃ ’ 

ἡδυσμάτων διὰ τὴν μῖξιν λαμβανόντων τὸ ἐδώδιμον. ὡς δὲ ἐπ᾽ ἐχείνων 
ν ied A » ~ ~ 

ἔχει, οὕτως χαὶ Ext τοῦ ξηροῦ te χαὶ ὑγροῦ. χαὶ yap ἐν τούτοις τὸ 
or δ. ie a5 \ ee a ea ~ He \ a7 c 44 ΄ \ 35 ξηρὸν παρὰ τῆς τοῦ ὑγροῦ μίξεως τὸ δύνασϑαι ὁρίζεσθαι λαμβάνει χαὶ 

Ι χαὶ ἐναντία ἃ 2 στάϑευσις bis BWa μὲν] δὲ 1 6 ἦσαν] elev I 

7 zat τὸ ψυχρόν a τε post tha om. a 9 λόγον δυνάμεων 1 

12 ὑλιχὰ 1 ἢ] καὶ BWa πρῶτον BWa 15 post τούτῳ add. μᾶλλον 

BWa 16 ξηρὰ] ξηροῦ BIW 19 ἤτοι] 7 tH BIW 20 ἐντελέχεια 1 

26 post ὑγρὸν add. zat BIW 27 éott om. B 39 παρὰ] περὶ I 
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γίνεται ἐν τῇ μίξει τῇ πρὸς ἄλληλα ἕχάτερον Exatépw οἷον χόλλα" τό τε γὰρ 

ὑγρὸν τῷ ξηρῷ τοῦ συνεστάναι χαὶ μὴ ΕΞ: αἴτιον χαὶ τὸ ξηρὸν 

ὁμοίως τῷ ὑγρῷ τοῦ μὴ oe ἴσϑαι μηδὲ σχίδνασϑαι, ἀλλὰ σύστασιν 40 

ἔχειν. εἰπὼν δὲ ξηρὸν χαὶ τὸ ὑγρὸν ev τῇ μίξει ἑχάτερον ἑχατέρου 
΄ 6 

γίνεσϑαι οἷον χόλλαν, ἐμνημόνευσεν ἘΣ ou ὑπεδοχλέους ὡς τὸ αὐτό πως εἰρη- 

χότος διὰ τοῦ “ἄλφιτον ὕδατι χολλήσας᾽" χαὶ γὰρ ἐχεῖνος χολλήσει 

εἴκασε τὴν τοῦ ὑγροῦ τῷ ξηρῷ υἷἵξιν. xal διὰ τοῦτο τὸ συνεστός τε 

χαὶ ὡρισμένον σῶμα ἅπαν ἐξ ἀμφοῖν φησιν εἶναι, ὕγροῦ te χαὶ ξηροῦ, 
ὡς a νων, εἰ ἄχρατα λαμβάνοιντο, ἀορίστων ὄντων. λέγει δὲ χαὶ τίνα 

10 ἐστὶ τῶν ἁπλῶν σωμάτων τὰ χατὰ τὰς δυνάμεις ταύτας sido οιούμενα 45 

μάλιστα γῇ μὲν γὰρ χατὰ τὸ ξηρόν, ὕδ ὃ Owp ὃὲ χατὰ τὸ bypov. διὸ ἐπεὶ 
3 

é χαὶ πάντα τὰ ὡρισμένα σώματα, ὡς εἶπεν, ex μίξεώς ἐστιν δγροῦ τε 
|e ty ~ nye an ¢ We ξ ξηροῦ, ὑγρὸν ὃὲ χαὶ ξηρὸν ὕδωρ ual 7%, πάντα τὰ ὡρισμένα σώματα ἐξ 
[κ , > X\ ἊΝ - 

ὕδατός ἐστι χαὶ γῆς. τὸ δὲ ἐνταῦϑα προσέϑηχε δηλωτιχὸν τοῦ ἐν τοῖς 
΄ \ ~ \ 2p 

15 ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ σώμασιν: ἐν γὰρ τούτοις τὰ ὡρισμένα ἐξ ἀυφοτέρων 
Se 3: > ~ > 

τούτων ἀνάγχη εἶναι" οὐ γὰρ χαὶ ἐν τοῖς ϑείοις. τούτων δὲ τῶν μιχτῶν 
ε , ε ΄ ᾿ ΄ P > ~ > 

τε χαὶ ὡρισμένων ὁποτέρου ἂν πλέον ἐν τῇ μίξει ἢ, τοῦτο εἶναι λέγεται, 50 
Ἁ ΄ ζΖ x / Ὁ la ~ \ \ ς ΄ σ 5 

χαὶ ὁποτέρα ἂν δύναυις ὑπερέχῃ" γῆς μὲν γὰρ ot λίϑοι, ὅτι πλεῖον ἐν 
5 ~ Α - Χ — XN. 4 \ \ [4 > \ ΄ 

αὐτοῖς τὸ ξηρὸν χὰ ὕδατος ὃὲ πάλιν τὸ μέλι χαὶ ὃ οἶνος χαὶ οἱ 
σ΄ 

l 
~ a / \ 3 ~ > > om 

20 τοιοῦτοι χυμοί. διὰ τοῦτο δέ φησι χαὶ ἐν γῇ ual ὕδατι μόνοις εἶναι ζῷα 
\ i \ ~ , ow 

χαὶ γίνεσϑαι, ἐν μὲν τοῖς Cwots ὕλην 

ἃ τὸ παϑητιχόν, παϑητιχὰ 62 τὸ ὑγρόν te χαὶ ξηρόν, ἅ 
> [τῷ Ὁ \ ~ σ 9\ \ \ 3 ~ , 

ἐστιν ὕδωρ τε χαὶ γῆ. ὅτι GF χαὶ τὰ πτηνὰ Ev γῇ γίνεται, οὐ χαλεπὸν 

p. 38228 Τῶν δὲ σωματιχῶν παϑημάτων ταῦτα πρῶτα ἀνάγκη 98τ no σι 

ὑπάρχειν. 

Δείξας ὅτι πᾶν ὡρισμένον σῶμα ἐχ ξηροῦ τε χαὶ ὑγροῦ τὴν σύνϑεσιν 10 

ἔχει, προστίϑησιν ὅτι πᾶν τὸ ὡρισμένον, τουτέστιν ἐχ ξηροῦ τε χαὶ ὑγροῦ 

συγχείμενον, ἀνάγχη πρὸ τῶν ἄλλων πα)ῶν ἣ σχληρότητα 7 μαλαχότητα 
80 ἔχειν: τὸ μὲν γὰρ πλεῖον ἔχον τοῦ ξηροῦ σχληρόν, τὸ δὲ τοῦ δγροῦ μαλαχόν. 

ἰπὼν δὲ τῶν ὡρισμένων σωμάτων ἀναγχαῖον ἕχαστον 7% σχληρὸν 7, 

μαλαχὸν εἶναι, τί τὸ σχληρὸν χαὶ τί τὸ μαλαχόν ἐστι λέγει. σχληρὸν μὲν 
ry > c ~ > εν \ ΄ 

οὖν φησιν εἶναι τὸ un ὑπεῖχον εἰς αὑτὸ χατὰ τὸ ἐπίπεδον, τουτέστι τὸ 

6 ἄλφιτον --- χολλήσας] Empedocl. fr. v. 275 Mullach 7 τὸ om. B'Wa συνεστῶς 1 

8 πᾶν BWa 9 λαμβάνοιτο B'Wa 10 τὰ om. B'W 11 γῆν BW 

γὰρ om. 1 διὸ ἐπεὶ] διὰ τοῦτο I 12 ἐστιν om. I 13 post γῆ add. χαὶ | 

16 εἶναι ἀνάγκη Ba 7 πλεῖον BW: πλείων a τοῦτο] fort. τούτου 

22 παϑητιχὸν δὲ I τὰ τε om. a 27 τὴν σύνϑεσιν --- ὑγροῦ (28) om. BWa 

29 prius 7 om. BWa 30 τὸ δὲ] tod δὲ B τοῦ post δὲ om. BWa 

dl δὲ om. a 32 τί τὸ σχληρὸν --- λέγει om. BWa τὸ σχληρὸν μὲν BW 

33 οὖν Om. ἃ 
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δ 3; \ A) > ΄ τὰ 2 5 ~ ny 9 “- th \ 

un εἶχον χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ἀλλ᾽ ἀντιβαῖνον xat ἀντιτυποῦν, μαλαχὸν 
\ ἴω - ~ i δὴ “3 \ x 2 

δὲ τὸ ὑπεῖχον τῷ μὴ ἀντιπεριίστασϑαι, τουτέστι τὸ Elxov χατὰ τὴν ETt- 

ἁφῇ τῷ ἐλλεσὺ ἀλλὰ μὴ τῷ διαιρούμενον ἀντιπερι- 15 φάνειαν τῇ ἁφῇ τῷ συστέλλεσθαι, ἀλλὰ μὴ τῷ ρού! ἰντιπερ 

ἴστασϑαι. τὸ γὰρ ὕδωρ χαὶ ὁ ἀήρ, χαίτοι εἴκοντα τῇ ἁφῇ. οὐ μαλαχά" 

5 εἴχει γὰρ τῷ διαιρούμενα ἀντιπεριίστασϑαι, ἀλλ᾽ οὐ τῷ τὴν ἐπιφάνειαν 

αὐτῶν συνεχῆ μένουσαν συστέλλεσϑαι εἰς. τὸ βάϑος, ual? ὃ ϑλίβεται. 
δρισάμενος δὲ τό τε σχληρὸν χαὶ τὸ μαλαχόν, ἐπεὶ τῶν συνϑέτων σωμάτων 
ΤΕΣ ΡΣ Cate meer eae he HBR ὑπο το 

τὰ μὲν ἁπλῶς ἔστι te χαὶ λέγεται σχληρὰ ἢ μαλαχά, τὰ ὃὲ πρὸς ἄλληλα 

(τὸ γὰρ αὐτὸ πρὸς ἄλλο μὲν σχληρόν, πρὸς ἄλλο ὃὲ᾿ μαλαχόν ἐστι), λέγει 

10 ὅτι τὰ μὲν ἁπλῶς βαλακὰ ἢ ἁπλῶς σχληρά, ἀλλὰ μὴ χατὰ τὴν πρὸς 
ἄλληλα σύγχρισιν, τὰ τοὺς εἰρημένους amie aes λόγους ἐστίν, πρὸς 20 

ἄλλα δὲ σχληρὰ ἣ πρὸς ἄλλα μαλαχὰ τὰ πρὸς ἐχεῖνα τοιαῦτα, χαὶ 

ἐχείνων μᾶλλον τοὺς λόγους ἐπιδεχόμενα" τοιαῦτα γὰρ τὰ τ: ὡς 

ἐχείνων ὧν σχληρότερα ἧττον ὑπείχειν χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, χαὶ πάλιν 

15 μαλαχῴώτερα τὰ ὑπείχοντα μᾶλλον τῷ χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν εἰς βάϑος 
συστέλλεσϑαι. τὰ μὲν οὖν πρὸς ἄλληλα λεγόμενα σχληρὰ χαὶ μαλαχὰ 

ἀλλὰ μὴ ἁπλῶς ἀόριστά ἐστι’ χατὰ γὰρ τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ Ἧἥττον τὸ 
© ἀόριστον ἐν αὐτοῖς: τὰ ὃὲ ἁπλῶς σχληρὰ χαὶ ἁπλῶς μαλαχὰ οὐχέτ᾽ 2% 

δι᾿ 5 \ Ἃ > c ~ ΡῚ Ὧν AN \ \ ‘ c ~ 

ἀόριστα" οὐ yap ἂν ἣν ἁπλῶς. ἐφεξῆς δὲ τὰ σχληρὰ xal μαλαχὰ ἁπλῶς 
\ 

20 τίνι συγχρίνεται χαὶ tive δρίζεται λέγει. ἐπεὶ γὰρ πάντων τῶν αἰσϑητῶν 
ἢ οἰχεία αἴσϑησις χριτήριον, δῆλον ὅτι χαὶ τῶν σχληρῶν τε χαὶ τῶν 
υαλαχῶν ἢ ἁφή" αὕτη οὖν ὁρίζει τὸ ἁπλῶς σχληρόν τε χαὶ μαλαχόν. 

λέγει δὲ͵ χαὶ πῶς gee ren ἐπεὶ yap ἢ ἁφὴ ἐν μεσότητί ἐστιν ἐχείνων ὧν 
αἰσϑάνεται, (οὐ γὰρ οὕτως ἀγα τῶν ἁπτῶν ἢ ἁφὴ ὡς ἣ ὄψις τῶν 

τὰ ae Pee lee Ῥ ; sabes ee aN : ; 
25 χρωμάτων: ἣ μὲν γὰρ τῷ μὴ ἔχειν οἰκεῖον χρῶμα ἀντιληπτιχὴ πάντων 

> \ ~ ~ ΝΟ YQ. ΄ Si c \ >) ~ Ve 

ἐστι τῶν χρωμάτων, τῷ δέχεσ σῦαι αὐτῶν τὰ EtOH, Ἢ OS ἀφὴ οὐ τῷ Ecw 30 

τῶν ἁπτῶν εἶναι παϑῶν οὕτως αὐτῶν τὴν ἀντίληψιν ποιεῖται: ἀδύνατον 

γὰρ σῶμά τι ὃν ἐνεργείᾳ uy μετά τινων ἁπτῶν παϑῶν εἶναι" τούτοις γὰρ 

ὥρισται τὸ σῶμα: σῶμα Ge χαὶ δι᾿ οὗ ἢ ἁφή, ἁπτὸν ἄρα χαὶ αὐτό), 
: Ἢ 

80 τῷ μὴ ἔχειν οὖν ταῦτα τὰ πάϑη, ἀλλὰ τῷ ἐν ὙΠ" αὐτῶν εἶναι 
ἀμφοῖν τῶν ἐναντιώσεων ἐπ᾽ ἴσης μετέχουσα χαὶ ἐξ αὐτῶν χεχραμένη τῶν 

Sess χαὶ τῶν ἐλλείψεων διὰ τῆς μεσότητος ταύτης ἀντιλαμβάνεται. 35 

διὸ οὐ πάντων αἰσθάνεται τῶν ἁπτῶν ἥ ἁφή, ὥσπερ 7, ὄψις πάντων τῶν 
2 

χρωμάτων- οὔτε γὰρ τοῦ ὁμοίως ϑερμοῦ οὔτε τοῦ ὁμοίως αὐτῇ σχληροῦ 

ἀλλ᾽ -- ἀντιτυποῦν] τῇ ἁφῇ BWa μαλακὸν --- ἁφῇ (9) om. BW 4 χαὶ] οὐ 

υαλαχὸν οὐδ᾽ a οὐ μαλαχά om. a 8 post 7 add. zat I 10 μαλακὰ 

τις gaye) σχληρὰ ἢ ἁπλῶς μαλακὰ τὰ ἁπλῶς BWa 11 τὰ om. BWa 

ἐστίν om. BWa 13 ταῦτα yap a ta om. B!Wa σχληρὰ, ὡς a 

14 χαὶ πάλιν --- ἐπιφάνειαν (15) om. a 16 πρὸς ἄλλα BWa 17 τὸ ante ἧττον 

om. BWa 19 ἂν om. la ἐφεξῆς -- ἁπλῶς om. BWa « 20 post prius τίνι add. 

ἂν 1 λέγειν BWa 21 τῶν ante μαλαχῶν (22) om. BWa 24 οὐ --- αἰσϑάνεται 

τῶν om. | 27 ἁπλῶν a 27. 28 σῶμά τι ὃν ἐνεργεία ἀδύνατον γὰρ coll. I 

209 post οὐ add. δὴ BWa 30 οὖν om. BWa ἐν om. B} 32 διὰ om. 
BIWa 39 τῶν πάντων coll. 1 
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ἢ pakaxod ἣ σχληροῦ ἣ ὑγροῦ ἢ aon ἀντιληπτιχή, ἀλλὰ χαῦ᾽ ἕχαστον 
> \ ’ ~ ς ’ ~ Qs 

τούτων τοῦ ὑπερβάλλοντος αὐτὴν χαὶ τοῦ ἐνδέοντος, χαὶ ἐπὶ Beas χαὶ ἢ. 

- " + ε 
υαλοαχοῦ τὸν αὐτὸν τρύπον. ἔσται οὖν σχληρὸν μὲν ἁπλῶς τὸ χατὰ τοῦτο 
ὑπερβάλλον τὴν τῆς ἁφῆς μεσότητα χαὶ οὕτως αὐτῇ ἀντιληπτὸν ὡς μὴ 

5 ὑπεῖχον: πάλιν δ᾽ αὖ μαλαχὸν ἁπλῶς, οὗ ἢ αἴσϑησις ἀντιλαμβάνεται διὰ 40 
~ 

τὸ μᾶλλον αὐτῇ ὑπείκειν. ὥστε ἔσται τὸ wey ἁπλῶς σχληρόν, οὗ ἢ ἁφὴ 
υαλαχωτέρα οὖσα ἀντιλαμβάνεται, τὸ δὲ ἁπλῶς μαλαχόν, οὗ ἢ ἁφὴ 

y ΄ ~ σχληροτέρα οὖσα ἀντιλαμβάνεται. xal ἢ μὲν ἁφὴ χατὰ τοῦτο μεσότης" 
΄ >i fe 2 ἘΠῚ , ἜΝ \ Q? σ΄ 2 / ~ 2 ἐς λέγονται ὃὲ at αἰσϑήσεις μεσότητες χαὶ χαῦϑ᾽ ὅσον ἀμφοτέρων τῶν ἐναντίων 

10 ἀλλήλοις εἰδῶν εἰσι δεχτιχαί: τὸ γὰρ τῶν ἐναντίων δεχτιχὸν μέσον πως 

ἐχείνων. ἔτι χαὶ χατὰ τοῦτο μεσότητες, xa’ ὅσον ὑπὸ μὲν τῶν ἐνδειῶν 
\ ~ ε ~ ~ 5 ~ (aad fe ἘΠΕῚ ὌΝ , ~ 

χαὶ τῶν ὑπερβολῶν τῶν αἰσϑητῶν φϑείρονται, ὑπὸ ὃὲ τοῦ συμμέτρου τε 45 
\ δὲ \ Li oe oan 

χαι υξσοὺ σωΐςονται. TO λεπτὸν χαὶ Deusen StLVaL φαρμ,. SVs σαντι 

τοῦ τὸ ὃὲ ἐνδιδὸν εἴπε τὸ ἃ λεπτόν: τὸ γὰρ λεπτὸν ἐνδοτιχόν, ὥσπερ αὖ 
A 9. ΄Ν -Ὁ ~ ΄ 

15 χαὶ τὸ παχὺ ἀντιβατιχύν. ἀποδίδωσι ὃὲ χαὶ αἰτίαν τοῦ πᾶν ὡρισμένον 
΄ ΄ 

σῶμα ἣ σχληρὸν 7 μαλαχὸν εἶναι" ἢ γὰρ ὑπείχειν αὐτὸ τῇ ἀφῇ ἀνάγχη ἡ 
΄ = \ S ah ~ ἢ > 

Un, ὧν TO μὲν μαλαχοῦ, TO ὃ 

p. 382293 “Ett πεπηγὸς εἶναι. | 

Λαβὼν πᾶν ὡρισμένον σῶμα ἡ eee ἢ μαλαχὸν εἶναι προσ- 192ν 

20 τίϑησι χαὶ ἄλλο πάϑος αὐτῷ" δεῖν γάρ φησι τὸ ὡρισμένον σῶμα πεπηγὸς 

εἶναι: πήξει γάρ τινι χαὶ τὸ σχληρὸν σχληρὸν χαὶ τὸ μαλαχὸν μαλαχόν" 

πᾶν γὰρ τὸ ὡρισμένον τε χαὶ συνεστὸς σῶμα, 7 μαλαχὸν ἣ σχληρὸν oy, 

ἐν πήξει τινὶ ποιᾶ τοιοῦτόν ἐστιν: οὐδὲν ἄρα σῶμα σύνθετόν τε χαὶ 
ε 

ὡρισμένον χωρὶς πήξεως. διὸ ὁ περὶ πήξεως λόγος ἀναγχαῖος τῷ περὶ 5 

τῷ on τῶν σωματιχῶν παϑῶν λέγοντι. λέγων δὴ περὶ πήξεως περὶ τῶν αἰτίων 

NEY λέγει. φησὶ δὴ τὰ παρὰ τὴν ὕλην αἴτια δύο εἶναι, τό τε ποιοῦν 

χαὶ τὸ πάϑος, πάϑος λέγων τὸ γινόμενον εἶδος ὑπὸ τοῦ ποιοῦντος ἐν τῇ 

ὅλῃ, ὡς εἶναι τὰ αἴτια τρία, ὕλην, εἶδος, ποιοῦν, ὡς τῷ εἴδει συναριϑμου- 

υένου χαὶ τοῦ τέλους: δοχεῖ γὰρ ἐν τοῖς γινομένοις φύσει τοῦτ᾽ εἶναι 
a 

30 τέλος. δὴ ἐν πᾶσι τοῖς γινομένοις τοσαῦτά τε xal ταῦτα τὰ αἴτια, χαὶ 5 

ι 
΄ - 9. ~ 4 yY » \ LF Vv. ~ ΄ ye {5 \ 
Y πῆςις OF τῶν γινομξνῶν, ELT) AY XAL πῆςεως αὐτιὰ ταῦτα. OWOLWS XAL 10 

2 post σχληροῦ add. δὲ (ex δὴ corr.) ΒΥ ἃ 5 ὑπείχειν 1 post ὑπεῖχον add. 

broxzetpevoy B', χείμενον W 7 τὸ δὲ -- ἀντιλαμβάνεται (8) om. | post ἁφὴ add. 

nat Bea 10 εἰδῶν post ἐναντίων (9) exh. B 11 ἔτι] ἐστὶ I post ἔτι add. δὲ ἃ 

18 τὸ δὲ λεπτὸν --- ἀντιβατιχόν (15) om. ἃ λεπτὸν zat BIW Arist. HN: χαὶ om. 

Arist. E: λεῖπον Arist. Εἰ: ἐλλεῖπον Bekker 14 ad] οὖν B 20 αὐτῶν | 

φησὶ πᾶν ὡρισμένον BWa 21 γάρ om. BWa σχληρὸν οἱ μαλαχὸν semel 

habet a 22 post xat add. τὸ I συνεστὼς Bla 23 ποιῷ 1: ποιεῖ a 

25 αἰτιῶν BIW 26 ἀναλαβὼν om. B!Wa παρὰ I Arist. EN: περὶ BWa Arist. 

vulg. 27 πάϑη λέγων BIW 28 εἴδος ὕλην coll. I ὕλην εἰδοποιοῦν B} 

30 τέλος] εἶδος B? 
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ee ots ὅπερ ἐστὶν ἐναντίον τῇ πήξει, ἀλλὰ χαὶ τοῦ ΠΤ τε 

χαὶ ὑγραίνεσϑαι, δι᾽ ὧν τὸ πή Ἰνυδῦαι τε χαὶ Dey eto ὡς ἐρεῖ. λέγει 

δὲ χαὶ τίσι χρώμενον δυνάμεσι τὸ ποιοῦν ποιεῖ’: ὅτι γὰρ τῷ ϑερμῷ τε 

χαὶ ψυχρῷ. αὖται γὰρ ἦσαν al δυνάμεις ποιητιχαί, τῷ διὰ τούτων τὸ 

5 ποιοῦν ποιεῖν- ϑερμαῖνον γὰρ ἢ ψῦχον ποιεῖ. εἰ δ᾽ οὕτως χαὶ διὰ τούτων 

ποιεῖ τὸ ποιοῦν, εἴη ἂν χαὶ τὸ ἐν τῷ πάσχοντι γινόμενον πάϑος παρουσίᾳ 

ϑερμοῦ γινόμενον 7 ψυχροῦ. 

Ὰ p.382b1 Ἐπεὶ δὲ τὸ πήγνυσθαι ξηραίνεσϑαί πώς ἐστιν’ 15 

Kindy περὶ σχληροῦ te καὶ μαλαχοῦ, ἃ πρῶτα πάϑη εἶπεν εἶναι 

10 τῶν συνθέτων τε χαὶ ὡρισμένων σωμάτων, χαὶ μετὰ ταῦτα περὶ πήξεως 

εἰπεῖν προϑέμενος (καὶ γὰρ τοῦτο τὸ πάϑος ἐν τοῖς σώμασιν ὑπὸ τῶν 

ποιητικῶν δυνάμεων γίνεται), πρὸ τοῦ τί ποτέ ἐστι πῆξις εἰπεῖν πρῶτον 

περὶ τοῦ Ὁ τος λέγει, ἐπεὶ xat τὸ πήγνυσθαι ὑπὸ τὸ ξηραίνεσϑαι" 

τὸ γὰρ πηϊνύμενον ξηραίνεταί πως. λέγει δὴ τὸ πάσχον ἢ ὑγρὸν εἶναι ἣ 2% 

15 ξηρὸν ἢ ἐχ τούτων" αὗται γὰρ ἦσαν αἱ δυνάμεις αἱ παϑητιχαί. ἔχειτο δὲ 

εἶναι τοῦ μὲν ὑγροῦ τὸ ὕδωρ, τοῦ δὲ ξηροῦ τὴν γῆν, τουτέστι τῷ μὲν 

δγρῷ εἰδοποιεῖσϑαι τὸ ὕδωρ, τῷ δὲ ξηρῷ τὴν γῆν. διὰ γὰρ τοῦτο τῶν 

σωμάτων τῶν ἐχόντων ἐν αὑτοῖς ὑγρότητα ἢ ξηρότητα ταῦτά ἐστι τὰ 

παϑητιχά: ἔχει υὲν γὰρ χαὶ τὸ πῦρ ξηρότητα χαὶ ὁ ἀὴρ ὑγρότητα, ἀλλὰ 

90 τῷ μὴ χατὰ ταύτας τὰς δυνάμεις εἰδοποιεῖσϑαι οὐ παϑητιχὰ ταῦτα. ἐπεὶ 

ὃξ παϑητιχὰ μὲν me τε χαὶ γῆ; ἔστι δ᾽ ἐν ἀμφοτέροις ἢ ψυχρότης (7 90 

τε γὰρ 1% πρὸς τῷ ξηρῷ καὶ τὸ ψυχρὸν ἔχει τό τε ὕδωρ πρὸς τῷ ὑγρῷ 
\ ! / Pe NSS on ἊΝ \ ! X ~ i] ~ ~ ~ 

yor ψυχρόν ἐστι), διὰ τοῦτο χαὶ τὸ ψυχρὸν μᾶλλον δοχεῖ τῶν παϑητιχῶν 
\ " - ~ > y - 

ἢ τῶν ποιητιχῶν εἶναι. ἐπεὶ δὲ ἔχειτο τὸ μὲν ψυχρὸν ποιητικὸν εἶναι, 
5 25 εἶπε ὃὲ αὐτὸ παϑητιχὸν νῦν μᾶλλον τῷ εἶναι ἐν τοῖς πάσχουσι σώμασι; 

λέγει πῶς ἐστι ποιητικόν: ὡς γὰρ φϑαρτιχόν' ἐπεὶ γὰρ χαὶ τὸ φϑείρειν 

ποιεῖν, τὰ ὃὲ φϑειρόμενα δι᾿ ὑπερβολὴν ψυχρότητος χαὶ nat’ ἐπιχράτειαν 

φϑείρεται, οὕτως ποιητιχὸν τὸ ψυχρόν: 7 ὡς χατὰ συμβεβηχός" ὅταν 35 rae ( gel 
γὰρ tt ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ γένηται ἢ τῷ συνάγοντος ual πυχνοῦντος τοῦ 

90 Ψυχροῦ εἰς ἕν ἀϑροίζεσϑαι τὸ ἐν τῷ Ψψυχομένῳ ἐνυπάρχον ϑερμόν, ὡς 

ἐπὶ τῶν βροντῶν ἐγίνετο χαὶ τῶν ἀστραπῶν, ἀλλὰ χαὶ αἱ πέψεις οὕτως, 

ἢ τῷ ἀντιπεριίστασϑαι τὸ ϑερμὸν μεταχωροῦν χαὶ ὑποχωροῦν τῷ ψυχρῷ, 
ὡς γίνεται τοῦ χειμῶνος τὰ χατὰ γῆν τε χαὶ ὑπὸ γῆν ϑερμότερα" διὸ χαὶ i 4 i i yeaa 

c \ ~ ~ a ~ αἱ πηγαὶ τοῦ χειμῶνος ϑερμότεραι. δοχεῖ γὰρ τούτων τὸ ψυχρὸν αἴτιον 

1.2 te χαὶ dbypatvecdat om. B'W τε χαὶ] χαὶ TOD a 2 te om. | 

ws ἐρεῖ om. BWa 3 yap om. a τε om. ἃ 9 te om. BWa 

13 τὸ post zat om. a ὑπὸ τοῦ BWa 21 παϑητιχὰ)] πάϑη τινὰ I ἐν om. 

BWa ἀμφοτέροις αὐτοῖς ἡ BWa 25 σῶμα B! 27 post φϑειρό- 

μενα add. ἤτοι I χατ᾽ om. 1 29 γίνηται Ba 31 τῶν utrumque om. a 

32 4 τὸ B! 34 γὰρ del. B? 
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εἶναι, οὐ προσεχῶς αὐτὸ ποιοῦν, ἀλλὰ τῷ τὸ Deoudy ἠϑροῖσϑαι χαὶ 40 
γεγονέναι τοσοῦτον ὥστε ποιεῖν, ἢ τοῦ ἐν τοῖσδε τοῖς τόποις εἶναι παρὰ 
τοῦ ψυχροῦ τὴν αἰτίαν ἔχειν. 

= σ 7 Oo A p- 88210 Eypatvetar δὲ ὅσα ἐστὶν ὕδωρ χαὶ ὕδατος ε ἴδ η. 

5 Προϑέμενος εἰπεῖν περὶ tod ξηραίνεσϑαι πρῶτον ὑπομνήσας ἡμᾶς, 
τίνα ἐστὶ παϑητικὰ τῶν σωμάτων (ὅτι γὰρ τὰ ὑγρὰ ἢ ξηρὰ ἢ μιχτὰ ἐχ 
τούτων) νῦν λέγει τίνα ἐστὶ τὰ ξηραινόμενα. ξηραίνεσϑαι δέ φησι] 

~ o> > “OD lot , > σῷ > ταῦτα ὅσα ὕδωρ ἐστὶν ἢ ὕδατος εἴδη. τίνα δέ ἐστιν ὕδατος εἴδη, αὐτὸς 138: 
-" ~ 3 5 , σ \ ’, “ ~ ΄ , 5, ἐρεῖ μετ΄ ὀλίγον. ὅσα γὰρ μηδεμίαν ἣ βραχεῖαν ὑπόστασιν ἔχει ὄντα 

ε > be , ca νι ~ \ gx 10 ὑδατώδη, ὡς οἶνος, οὖρον, ὀρρός. ξηραίνεται δὲ ταῦτα χαὶ τὰ ὅδωρ ἐν 

αὑτοῖς ἔχοντα, εἴτε ἔξωϑεν καὶ ἐπαχτὸν τοῦτο ἔχει χαὶ wr ἐν τῇ οἰχεία. 

φύσει, ὡς τὰ ἔ ἔρια τὰ βεβρεγμένα καὶ τὰ ἱμάτια (οὐ γὰρ τῷ ἐρίῳ ἐν τῷ 

βρέχεσϑαι τὸ ἐρίῳ εἶναι, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν αὐτοῦ τῆς οὐσίας ὃν τὸ ὕδωρ ἐστὶν 5 
2 > ~ 8 ἦ ay A L v) =P, = ot > my 5). ale Pardes pA en hes ἐν αὐτῷ, ὅταν 7 eae » StTE χαὶ Ev τῇ οἰχείᾳ φύσει ἔχει αὐτό 

15 χαὶ γὰρ τὰ οὕτως ἔχοντα ἐν αὑτοῖς ὕδωρ ξηραίνεται. τοιοῦτόν ἐστι τὸ 

γάλα: τοῦτο γὰρ ἐν τ αὑτοῦ οὐσίᾳ τε χαὶ φύσει τὸ ὑγρὸν Ἣν ἐ 

τούτῳ τὸ γάλαχτι αὐτῷ εἶναι. λέγων δὲ τίνα ἐστὶν ὕδατος εἴδη, ὅσα, 
, Ν ΄ Ἃ ~ Vv 

φησί, μηδεμίαν ἣ βραχεῖαν ἔχει ὑπόστασιν, μὴ διὰ γλισχρότητα, 
΄ - ~ Ὑ ce ~ 

ὡς τῶν γλίσχρων οὐ τῷ μὴ ἔχειν ἐν αὑτοῖς πολὺ τὸ ὑποστησόμενον οὐ 
΄ “Ὁ 5 INAS ‘ > ~ ~ 

20 πασχόντων τοῦτο, ἀλλὰ διὰ THY γλισχρότητα ἀναμεμιγμένων ἐν αὐτοῖς τῶν 10 
\ ὑφισταμένων οὕτως, ὡς uy δύνασϑαι διαλύεσθαι χαὶ χωρίζεσθαι τοῦ ἐν 

αὐτοῖς ὑγροῦ. εἰπὼν ὃς τίνα ἐστὶ τὰ ξηραινόμενα ἐφεξῆς λέγει πῶς 

ξηραίνεται χαὶ ὑπὸ τίνος. 7 γὰρ ϑερμαινόμενα τὰ ξηραινόμενα πάντα 

ξηραίνεσϑαι ἢ ψυχόμενα. λέγει δὲ καὶ τὰ διὰ τὸ ψύχεσϑαι ξηραινόμενα 

25 ὑπὸ ϑερμοῦ ξηραίνεσθαι: τῶν γὰρ ψυχομένων ὑπὸ τοῦ ψύχους ἐξατμιζό- 
wevov τὸ ἐν αὐτοῖς ϑερμὸν συνεξάγει τὸ ὃν ὑγρὸν ἐν αὐτοῖς, ἂν ὀλίγον 
ἢ. χαὶ οὕτως ξηραίνεται. εἰπὼν δὲ ὑπὸ τῆς ἐντὸς ϑερμότητος ἢἣ τῆς 15 
Ve ~ ΤΥ ἢ ~ > \ Qe , γὼ να Set τω 
ἔξω, πῶς ὑπὸ τῆς ἐντὸς θερμότητος eee τινα, ἔδειξεν ἐπὶ τῶν 
΄ ~ Co ld 

ἱματίων τῶν ἐν ψύχει ξηραινομένων, ὅτα Be βρεγμένα χαὶ ἔχῃ ἐν 

80 αὑτοῖς ὑγρὸν αὐτὸ χαῦ᾽ αὑτὸ χαὶ χεχωρισμένον. ἔστι yap τινα, ἃ σύμφυτον 
ἔχει τὸ ὑγρόν, οἷον ἦν τὸ γάλα, ἃ οὐχέϑ᾽ οὕτως ξηραίνεται, ὡς ὑπὸ τῆς 
ἐν αὐτοῖς θερμότητος διὰ τὸ ψῦχος ἐξατμιζομένης συνεξατμίζεσϑαι χαὶ τὸ 
¢ \ 5 - 3 \ o \ ~ ξ ψ bh >] r \ ~ Ve Cc 

UYPOY αὐτῶν. οὐ γὰρ οὑτῶς TA τοιαυτα ςηρᾶιϊινεξται, αλλ ὑπὸ τοῦ ἐξωῦεν 

3 τοῦ] τοῦτο I: τῷ W ἔχειν scripsi: ἔχων ΒΤ: ἔχον B*lWa 6 γὰρ om. ἃ ἢ τὰ 
μικτὰ BWa 8 εἴδη --- ὕδατος in τηᾶγρ. B? post prius εἴδη add. ἐστί Wa 9 post 

γὰρ add. 7 BWa 10 δὲ ταῦτα om. BWa 11 αὐτοῖς libri ἐπαντὸν ἃ ἔχοι 

BWa 11 et 14 οἰχίᾳ a 14 ἥτε a zat om. B ἔχοι B'LWa 15 αὐτοῖς 
libri 16 αὐτοῦ BIW 17 αὐτὸ 1 18 μὴ del. B! 20 ἀλλ᾽ ὡς διὰ BWa 

21 ὡς] καὶ I 23 yap om. BWa post ϑερμαινόμενα add. δὴ BWa ἅπαντα 

BWa 24 ξηραίνεται BWa 90 χαὶ om. a dl ἢν] ἢ 1 ἃ om. BIW: 

jab? I ὑπὸ om. a τῆς ex tots corr. I 
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10 

30 

ϑερμοῦ ἐξατμίζοντος τὸ ἐν αὐτοῖς ὑγρόν. ξηραίνεται μὲν οὖν πάντα τὰ 20 
ξηραινόμενα ἣ noon He ἢ ϑερμαινόμενα, xat πάντα, ὡς ἐδείχϑη,. ϑερμῷ, 
ἢ τῷ ἐχτὸς ὃς ποῦς nat ἐξατμίζοντι τὸ ἐν τοῖς Bip υένοις ὑγρὸν ἣ 

τῷ ἐντός, ὃ διὰ τὴν ψῦξιν ἐξατμιζόμενον ἐχ τοῦ ξηραινομένου συνεξατμίζει 

χαὶ συνεξάγει χαὶ τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν αὐτῷ. ὑπὸ μὲν οὖν tis ἐχτὸς τῆς 

tytos ξηραίνεται τὰ ξηραινόμενα οὕτως ὡς τὰ We ὑπὸ δὲ τῆς ἐντὸς 
πάλιν οὕτως, ὡς ὅταν τῶν ἑψομένων ΠΡ τ τ ὡς τοῦ ἐχτὸς πυρὸς τὸ 
ὑγρὸν τὸ ἐν αὐτοῖς ἀναλωϑῇ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖς Poi τς ἀποπνεηύσης 2% 

χαὶ συνεξαγούτης χαὶ τὸ ὑγρόν: ψυχομένων γὰρ αὐτῶν ἀποπνέον τὸ ϑερμὸν 

συνεξάγει χαὶ τὸ ὑγρόν. 
Εἰπὼν δὲ τίνα ἐστὶ τὰ ξηραινόμενα χαὶ πῶς χαὶ ὑπὸ τίνος (ξηραίνεται 

yap τὰ ὑγρά, ὡς εἶπε, τῷ ϑερμαίνεσθϑαι ἡ ψύχεσϑαι ἀναλισχομένου χαὶ 30 

φϑειρομένου τοῦ ὑγροῦ ὑπὸ τῆς ἔξω ϑερμότητος ἡ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖς), 

υὑέτεισιν ἐπὶ τὸν περὶ τῶν ὑγραινομένων λόγον: ἐναντίον γὰρ τοῦτο τὸ 

παᾶϑος τῷ ξηραίνεσθαι: λέγει ay τὸ ὑγραίνεσϑαι διχῶς γίνεσϑαι, ἢ γὰρ 
2 5 ὅταν μεταβολὴ γένηται εἰς ὕδωρ 8x συνισταμένης τε χαὶ πυχνουμένης Life 
ἀναϑυμιάσεως (ὑγραίνεται γὰρ τότε αὕτη μεταβάλλουσα εἰς ὕδωρ) 7 ὅταν 
τὸ πεπηγὸς χαὶ διὰ τοῦτο στερεὸν ὃν τήχηται" χαὶ γὰρ τοῦτο ὑγραίνεται. 
τὸ μὲν οὖν συνιστάμενον χαὶ οὕτως ὑγραινόμενον πνεῦμά φησιν εἶναι, Bd 

λέγων πνεῦμα τὴν ἀναϑυμίασιν, ἥτις οὖσα ἀτμιδώδης ἔχει τι χαὶ τῆς 
χαπνώδους te χαὶ ξηρᾶς ἀναθυμιάσεως: ἐν ἧ γὰρ τὸ ἀτμιδῶδες πλέον, 
αὕτη συνίσταται. περὶ δὲ τῆς τήξεως χαὶ τῶν διὰ THEW ὑγραινομένων 

| 
Kat λέγει περὶ πήξεως, χαὶ πρῶτον xal ἐπὶ ταύτης τίνα ἐστὶ ta 133” 

wy ἅμα, φησίν, ἔσται δῆλον λεγόντων ἡμῶν περὶ πήξεως. 

a ~ 

πηγνύμενα λαμβάνει. πήγνυσθαι δέ φησιν ἡ ὅσα ὕδατός got ἣ ὅσα γῆς 
NY χαὶ ὕδατος. τοιοῦτο γὰρ ὁ πηλός, ὁ χηρός, τὰ τούτοις ὅμοια. εἰπὼν δὲ 

τίνα πήγνυται, ἐφεξῆς λέγει ὑπὸ τίνος te χαὶ πῶς. πήγνυσθαι οὖν φησι 
τι τὸ πηγνύμενα ἣ ϑερμῷ 7 ψυχρῷ ξηρῷ" οὗ σημεῖο 

c 

τὸ λύεσϑαι μὲν τὰ 
to 

’ 

πεπηγότα ς 

ν 

\ ~ > ΄ - ~ fp o) ἢ 5) o ~ 

TO τῶν EVAYTLMY TOLS τὴς TYCEWS αὑτῶν αἰτίοις, OOM YE τῶν 

Lf > \ , Q 9. ~ ΄ \ SN \ TS σ 

αγέντων ἐστὶ λυτά, λυεσῦαι ὃξ τῶν πεπηγότων τὰ μὲν ὑπὸ ὕδατος, ὃ 
2 ig , c c \ ~ ~ ἘΣ 

ἐστι ψυχρόν τε χαὶ ὑγρόν, ὡς πεπηγότα ὑπὸ ϑερμοῦ τε χαὶ ξηροῦ" ὅτι 

γὰρ τὰ ὑπὸ πυρὸς πηγνύμενα οὐ χαϑὸ ϑερμόν ἐστι τὸ πῦρ, χατὰ τοῦτο 
, ε ) - ΄ Bry \ Ρ ΡΟ ~ 

μόνον Ox αὐτοῦ πήγνυται, ἀλλὰ χαὶ χαϑὸ ξηρόν, δῆλον éx τοῦ μὴ πήγνυ- 

oar αὐτὰ ὑπὸ ὕδατος ϑερμοῦ, ὅτι μὴ ἔστι πρὸς τῷ ϑερμῷ xat ξηρόν. 10 ἤ = PI ? Coie ρος ‘ cpp Snpove 
\ a\ fe ‘ , δου ξ΄ ΄ ~ , yr ΄ 

τὰ ὃς ὑπὸ πυρὸς λυόμενα δῆλον ὡς ὑπὸ ψυχροῦ ἐπάγη" οὐχέτι ὃὲ τὰ ὑπὸ 

2 post alterum 7 add. γὰρ sed rursus exp. B ὃ ἐχτὸς ϑερμῶ ὄντι 1 

ἐξατμίζει 1  ἑψομένων] supr. vers. add. litt. μι vv I 11 δὲ om. a 

ξηραίνεται iterat a 13 ἔξωϑεν BWa 15 λέγεται δὲ 1 16 τῆς om. ἃ 

18 τήχεται | 19 ἱστάμενον BIW 21 te om. a 22 αὐτὶ αὐτῆς BWa 

τῆς om. B1Wa inter διὰ et τῆξιν supr. vers. add. xt I 25 δή Ba Zils 
om. a οὖν] δὴ BWa 28 7 ϑερμῷ --- ξηρῷ] 7 ϑερμῶ 7 ψυχρῶ ἣ ξηρῶ I: 7 

Ψψυχρῶ ἣ ϑερμῶ 7 ξηρῶ Wa: tertium ἢ eras., cetera eadem B 29 αὐτοῖς ΒΤ ἃ 

αἰτίων BIW 30 post ὑπὸ add. τοῦ BWa 35 δῆλον ---λυόμενα (205, 1) om. 

BWa: in marg. add. Β 
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“- 

’ὔ ~ 

πυρὸς λυόμενα, ἐπεὶ τὸ πῦρ ἐστι πρὸς τῷ ξηρῷ χαὶ ogni εἴη ἂν πεπη- 
NUL ἃ - ᾿ 

‘ 

eye See Α ~ Ὁ π ξ SE EN ἂς ΕἸ 
γότα πρὸς τῷ ψυχρῷ ὑπὸ ὑγροῦ: οὐδενὶ γὰρ τὸ ὑγρὸν πήξεως αἴτιον ὡς 

ποιητιχόν, ἐπεὶ ὡς ὕλη γε αὐτὸ τῶν πηγνυμένων ἐστίν. ὅτι γὰρ μὴ 
ἊΣ ia 1 J , τὸ ὑγρὸν πήξεως ποιητιχόν, δείχνυσι διὰ τοῦ δειχνύναι ὅτι μηδὲ τῷ 

5 μέλιτι τῷ ἑφϑῷ τὸ ὕδωρ τὸ Ψυχρὸν αἴτιον πήξεως γίνεται, χαϑὸ ὑγρόν 
ἐστιν, ἀλλὰ χαϑὸ Ψυχρὸν μόνον: ὑπὸ μὲν γὰρ τοῦ ψυχροῦ χαὶ μὴ ὕγρο 5 , ψυχρὸν μόνον: ὑπὸ μὲν γὰρ τοῦ ψυχροῦ χαὶ μὴ ὑγροῦ 

ς \ \ ς ~ \ A) τὰ 3 ΄ ΄ 7 Vat xX πήσσεται, ὑπὸ δὲ ὑγροῦ χαὶ μὴ ψυχροῦ οὐχέτι, ὡς πηγνύμενον χαὶ ὑπὸ 

τοῦ ὑγροῦ ψυχροῦ, τουτέστιν ὕδατος, οὐ χαϑὸ ὑγρόν, ἀλλὰ χαϑὸ ψυχρόν. 15 
σ X τ χ' > > “Ὁ 2 i \ δ ia \ ~ - ~ \ 

00g εν οὖν EGTLY VOATOSC. ξΞπειοὴ TH WSV ὑπὸ ϑερυοῦ cyp0vu Site τὰ 

a 

[0] 

10 ὃὲ ὑπὸ οὐ πήγνυσϑαι, τίνα ὑπὸ ae τούτων πήγνυται λέγει. τὰ μὲν 
οὖν ὕδατος ὄντα οὐ τοις ὑπὸ πυρός" λύεται γὰρ ὑπὸ τούτου, ὅσα ἐξ 

ὕδατος ὄντα πεπ ΤΙΣ γα ἐστίν, ἀδύνατον ὃὲ τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ χατὰ τὸ 

αὐτό, τουτέστι χατὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν τῶν ἐναντίων εἶναι αἴτιον. ὥστ᾽ 
~ > \ \ f UA A - ΥΝ ΄ » \ 

εἰ τὸ πῦρ διὰ τὴν θερμότητα Ader τὰ ἐξ ὕδατος πεπηγότα, οἷον τὸν 
5 Ὶ A Cea ed 

15 χρύσταλλον, οὐχ ἂν αὐτὸ dua χαὶ πηγνύοι διὰ ϑερμότητα. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
τὴν ἐν τῷ ταν ξηρότητα ἔνεστιν αἰτιάσασϑαι τῆς τῶν τοιούτων πήξεως" 30 

ὑπὸ ὑγροῦ γὰρ ἂν ἐλύετο, νῦν δὲ οὐδὲν τῶν τοιούτων λυτιχόν ἐστιν, εἰ μὴ 
a μετὰ ϑερμότητος ety, ὡς ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ τῆς λύσεως αὐτοῖς voll ης. 

wv \ €9 ΄ — > l4 X > 9) ~ X ΄ > 4 ἔτι τὰ ὑδατώδη τῷ ἀπιέναι τὸ ἐν αὐτοῖς ϑερμὸν πήγνυται: τῷ εἰσιέναι 
90 ἄρα λυϑήσεται. διὰ μὲν οὖν τῆς πρώτης ἐπιχειρήσεως Χαβὼν ὡς ἐναργὲς 

μὰ Le \ 

ὃν τὸ ὑπὸ τοῦ πυρὸς: λύεσϑαι τὰ τοιαῦτα τῶν πεπηγότων, ἔῤειξεν ὅτι wy 

πήγνυται ὑπὸ πυρός" διὰ 6 τοῦ δευτέρου λαβών, πῶς τὰ τοιαῦτα πήγνυται, 
σ Ἁ δ. NX X a7 γε τὶ LA A et X\ 7 ΟΥ̓ Δ = 

ὅτι μὴ ὑπὸ πυρὸς δύναται πήγνυσθαι (τοὐναντίον γὰρ “Ono τούτου λύεται) 2% 

χατεσχεύασε. δείξας δὲ ὅτι μὴ ὑπὸ πυρὸς ὅσα ἐξ ὕδατός ἐστι πέπηγε, 

25 λέγει ὑπὸ τίνος πήγνυται ταῦτα: ὑπὸ γὰρ ψυχροῦ. διὰ τοῦτό φησι ὑνηδὲ 

παχύνεσϑαι πηγνύμενα τὰ ἐξ ὕδατος: ἢ μὲν γὰρ πάχυνσις γίνεται τοῖς 
[4 

πηϊνυμένοις τοῦ μὲν ὑγροῦ ἀπιόντος ἐξ αὐτῶν, τοῦ δὲ ξηροῦ τοῦ ἐν αὐτοῖς 

συνισταμένου, ἀδύνατον ὃΣ τὸ ὕδωρ χαὶ ὅσα ὕδατος εἴδη παχυνϑῆναι, τῷ 
ἊΝ Ὁ a) , ~ wv x > ν᾿ 

ἢ μηδὲν ἣ ὀλίγον παντελῶς ἔχειν ἐν τῇ οἰχείᾳ φύσει τὸ γεῶδες. εἰπὼν 

80 δὲ τὸ ὅσα ὕδατός ἐστι τῶν πηγνυμένων, μὴ sae ταῦτα ὑπὸ πυρός, 
> ‘ c \ ! ἧς ~ / 2 Χ \ (ot \ — A tee σ΄ \ 6 ἀλλὰ ὑπὸ ψυχροῦ, τίνα ἐστὶ τὰ ὑπὸ πυρὸς πηγνύμενα λέγει: ὅσα γὰρ 30 

2 ~ \ o> 

ιχτὰ Ex γῆς TE ARAL ὑόστος ταῦτα φησι πήγνυσϑαι χαὶ ὑπὸ πυρὸς χαὶ 
i 2 71 Ι iy 

1 exspectas πρὸς τῷ ϑερμιῷ xat ξηρόν 2 πρὸς τῷ Ψυχρῷ om. ἃ ὑγροῦ) Ψυχροῦ a 

ὃ τὸ πηγνύμενον BWa ὅτι μὲν γὰρ Β vy om. B! 5 μέλιτι] μέλλη 

τι ἃ 6 τοῦ om. BWa  πήσσεται] πήγνυται a χαὶ post ὑγροῦ om. BWa 

post ὡς add. μὴ [Wa: eras. B 8 od] οὐδὲ 1 post ἀλλὰ καϑὸ add. ὑγρὸν W 

9 ὅσα---ὕδατος] lemma h. 1. om. Ba 10 πήγνυσθαι post εἶπε (9) exh. BWa τίνος om. 1 
11 οὐ πήγνυται --- ὄντα (12) om. a 12 πέπηγεν BWa 13 εἶναι om. 1 14 τὴν 

om. a οἷον tov] ὡς τὸ Wa 15 post ἂν add. τὸ ἃ 16 τὴν] μὴν Wa: 

ex μὴν corr. | ἐν -- πυρὶ] πέριξ W: om. a 18 τῆς λύσεως --- γινομένης om. 

B'Wa 19 ἔτι τὰ ὑδατώδη] ὕδατος ἔτι a ἔτι τὰ om. B!: ἐπεὶ οὖν B? 

22 πήγνυνται ὑπὸ I 23 γὰρ] ὅτι ἃ: τὸ ὅτι B? 24 ἐστι] ὄντα λύεται BWa 

πέπηγε post πυρὸς exh. BWa 29 7 ante μηδὲν om. BWa 30 τὸ seripsi: τὰ 

libri 32 ἐχ om. BWa τε om. B 
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Ὁ πὸ ψυχροῦ. παχύνεσϑαι δέ φησι τὰ τοιαῦτα τὰ ex γῆς τε καὶ ὕδατος ὗ 
΄ >.) ~ ΄ ΟῚ ΄ ΄ ε 

μεμιγμένα" τούτων γὰρ ᾿ πῆξις διὰ τοῦ παχύνεσθαι, οὐ πάντων μέν, ὡς 
> \ δι Sie A ΄ Ἂς Ὁ. 5) , 

οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐν τούτοις. φησὶ δὴ αὐτὰ παχύνεσϑαι On’ ἀμφοτέρων My 
Ὁ 
ἐ @ 

τς ἐ 

a X eae , Ὁ \ >) Ἂς 6 X X 5 \ Ψ᾽ 7 πῇ μὲν τὸν αὐτὸν τρόπον, πῇ δὲ οὐχ ὁμοίως" τὸν μὲν αὐτὸν τρόπον, κα 
5 ὅσον ἀμφότερα ἢ τοῦ ὑγροῦ ἀπ᾿ αὐτῶν ἐξαγωγὴ ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ γενο- 35 

ἢ παγύνει αὐτά. Oby ὁμοίως δέ ow τρόπος διαφέρων, OL οὗ τὸ ὑγρὸν νὴ πᾶάχυνει αῦτα, GUY ομοιῶὼς GE, OTL ὁ τρόπος LOEW, 7 0 LYp 
Ἔ Os 

΄ 5 3 >) ~ \ \ Ge \ ὑτόϑε pee Be '¢ “ἢ Ve 

χωρίζεται ἀπ’ αὐτῶν. τὸ μὲν yap ϑερμὸν αὐτόϑεν τῷ ϑερμαίνειν ἔξωϑεν 
ΒΝ Bed la Ξ δον, 4 2» 5 ee Ce \ ὑτό Ἅ μ» ! \ 

τὸ πηγνύμενον ἐξατμίζον ἐξ αὐτοῦ τὸ ὑγρὸν παχύνει αὐτό, τὸ ὃὲ ψυχρὸν 
οὐχ ὡς τὸ ὑγρὸν χωρίζον, ἀλλ᾽ αὐτὸ μὲν τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν τῷ πηγνυμένῳ 

10 ἐχϑλίβει, τῷ δὲ ϑερμῷ ἐχθλιβομένῳ συνεξατμίζεται τὸ ὑγρόν, ὥστε χαὶ 

τοῦτο διὰ τοῦ ϑερμοῦ χωρίζεται. ἕξῆς δὲ λέγει, τίνα τῶν πηγνυμένων 

πρῶτον παχύνεται. τῶν δὴ μιχτῶν ἐξ ὕδατος ual γῆς τὰ μὲν μαλαχά 40 
= > \ S\. Ce , Ξ ‘ St [4 \ nF νι 

φησιν εἶναι, τὰ ὃὲ ὑγρά, μαλαχὰ λέγων ἃ προελϑὼν χαὶ μαλαχτὰ λέγει" 
~ f 5 ΄ Γ c \ ar c Ἁ ΄ Le at Ἁ X ΄ 

(τοιοῦτόν ἐστιν 6 πηλός), ὑγρὰ ὃὲ ὡς τὸ γάλα: τούτων δὴ τὰ μὲν μαλαχά 

15 φησι μὴ παχύνεσϑαι ὀπτώμενα, τὰ δὲ oe πρῶτον παχύνεσϑαι. ὃ μὲν 
\ 5} if , > 7 a , σ 3... δ Ves Ὁ (0p ὀπτώμενος χέραμος οὐ παχύνεται πρῶτον ξηραινόμενος" ὅσα ὃ ὑγρά ἔστι 

χαὶ μιχτά, ταῦτα πρῶτον παχύνεται, ὡς τὸ γάλα χωριζομένου τοῦ ὀρροῦ. ϊ 9 5 | e ‘ 

εὐλόγως δ᾽ εἶπεν ὅσα ὑγρὰ τῶν μιχτῶν" τὸ γὰρ ὕδωρ ὑγρὸν μέν, ἀλλὰ 45 
- 5» 5 > . " z 

τῷ μὴ εἶναι μιχτὸν οὐ παχύνεται" εἶπε γὰρ πρὸ ὀλίγου ὕδωρ δὲ τῶν 

20 ὑγρῶν οὐ παχύνεται μόνον. πολλὰ δέ φησι τῶν μαλαχῶν τῶν ὀπτω- 
/ ~ Ke ¢ lf ~ re μ fe 

υένων πρὸς TH μὴ παχύνεσϑαι xat ὑγραίνεσϑαι πρῶτον, ὅσα 7 παχύτερα 
" + - ~ Vv 2 > ~ ~ ~ 

ἢ σχληρότερα προὐπῆρχεν ὄντα διὰ thy ἀπὸ ψυχροῦ πῆξιν: ταῦτα γὰρ 
ϑερμαινόμενα πρῶτον λύεται χαὶ ἀνυγραίνεται, εἴθ᾽ οὕτως ξηραίνεται, ὧν 

χαὶ τὸν χέραμόν φησιν εἶναι: χαὶ γὰρ οὗτος ὀπτώμενος πρῶτον ἀτμίζει 

25 λυομένης τῆς πεπηγυίας ὑγρότητος ἐν αὐτῷ χαὶ γίνεται. μαλαχώτερος. 50 
lf ~ ~ 

ὃ χαὶ αἴτιον αὐτῷ τοῦ τς γίνεται" μαλαχῴτερος γὰρ γενόμενος 

διαστρέφετα!" εὐπαϑέστερον γὰρ τὸ μαλακώτερον. διαστρέφει GE αὐτὸν 7 

ἀνωμαλίο. τῆς ὀπτώσης Dep ΠΝ Coss 
av - oy τ Oca μὲν οὖν, φησί, τῶν ἐχ γῆς χαὶ ὕδατος συγχειμένων χαὶ πλεῖον 194: 

~ 5 , ~ Ρ ὌΝ ~ πε 

80 γῆς ἐχόντων ὑπὸ ψυχροῦ πήγυνται ἐξατμιζομένου τοῦ ϑερμοῦ ἐξ αὐτῶν 
, 4 . ~ 

μόνου, μηχέτι δὲ συνεχχρίνοντος χαὶ τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν αὐτοῖς διὰ τὸ μὴ 
» ΄ IFN » , ~ , 

ἀϑρόον ἐξιὸν συνεξάγειν χαὶ τὸ ὑγρόν, ὃ γίνεται ἐν τοῖς ὀλίγον ἔχουσι 
\ 

ϑερμὸν χαὶ ph τοσοῦτον, ὡς ἐπισπᾶσϑαι χαὶ βιάσασϑαι χαὶ τὸ ὑγρόν, 

1 te om. BWa nai ἐξ ὕδατος ex corr. 1 2 tod παχύνεται a ὃ δὴ 

om. ἃ 4 αὐτὸν μὲν coll. BWa 5 ἡ] τῇ B1Wa ἐξαγωγῇ BiWa 

6 γινομένη BW 6 παχύνει ex παχύνεται corr. B! αὐτά] αὐτό B 

ὅτι om. B!Wa 9 post ὡς add. αὐτόϑεν a χωρίζει BIW μὲν om. a 

10 ἐχϑλίβει --- ἐκϑλιβομένῳ] ἐχϑλίβον ped? οὗ B1Wa post συνεξατμίζεται add. χαὶ 

BWa 11 post τοῦτο add. μὲν BW χωρίζεται om. I 14 δὴ] δὲ B 

15 φησι μὴ] οὔ φησι BWa δὲ om. 1 16 ὅσα δέ φησιν ὑγρά ἐστι BWa 

20 μαλαχτῶν BWa 20 ψυχρότητος BW: ϑερμότητος a 26 post αὐτῷ add. 

χαὶ 1 διατρέφεσϑαι B! 28 ὀπτωμένης BWa 29 τῶν om. I 

91 μόνου om. BWa συνεχχρίνοντα ἃ ἐν αὐτῶ BIW 92. συνεξάγειν] 

οὖν ἐξάγειν BIW: ἐξάγειν ἃ oo “at post βιάσασϑαι om. a 
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ταῦτα πάλιν φησὶ λύεσϑαι ὑπὸ Depuod xat cyxectat: εἰσελϑόντος γὰρ 20 
- - Ὧν 

πάλιν εἰς αὐτὰ τοῦ ϑερμοῦ, οὗ διὰ τὴν ἔξοδον ἐπάγη, πάλιν λύεται χαὶ 

ἐπάνεισιν εἰς τὴν πρώτην φύσιν. οὕτως ἐπὶ τοῦ πηλοῦ γίνεται τοῦ διὰ 

ψῦχος πεπηγότος᾽ ὑτηο τς γὰρ πάλιν ἀνυγραίνεταί τε χαὶ λύεται χαὶ 

5 πηλὸς os ὅσα δὲ διὰ Ψψῦξιν πήγνυται τοῦ oe συνεξατμίσαντος 

ἐξ αὐτῶν τὸ ὙΠ; πάᾶντοι ταῦτά φησιν ἄλυτα εἶναι, εἰ wy ὑπερβαλλούσῃ 

ϑερμότητι: οὐ γὰρ ἣ τυχοῦσα ϑερμότης, οὐδ᾽ ἢ ἀπὸ ἡλίου, οἵα τε λῦσαι 
τῶν μεταλλευτῶν τι’ ταῦτα γὰρ οὕτω φησὶ πήγνυσθαι. ἔστι μέντοι μα- % 

λαχτὰ χαὶ ἐλαύνεταί τε χαὶ μαλάσσεται, ὡς σίδηρος χαὶ χέρας: χαὶ ΠΡ τὸ 

10 χέρας ϑερμαινόμενον ἀνίεται. τήχεται δὲ ual ὃ εἰργασμένος σίδη- 

pos, ὥστε ὑγρὸς γίνεσϑαι χαὶ πάλιν πήγνυσθαι, εἰπὼν ἄλυτα 
εἶναι τινα εἰ μὴ ὑπερβαλλούσῃ ϑερμότητι, χαὶ τὰ τοιαῦτα μέντοι φησὶν 

ὑπὸ τῆς ὑπερβαλλούσης ϑερμότητος τήχεσϑαι. ὃ γοῦν ἤδη χατειργασμένος 

σίδηρος χαὶ ὧν σίδηρος τήχεται πάλιν ὑπὸ ὑπερβαλλούσης ΠΕΠ ΠΟ τητος, 

18 ὡς ὑγρὸς γίνεσϑαι, οὐχ ἐν τούτοις τῆς προὐπαρχούσης ὑγρότητος ἐπανιού- 80 
ΖᾺ ΓΕ ΑἹ ~ ~ , 5 -Ὁ S ΄ 

σὴς πάλιν διὰ τὴν τοῦ ϑερμοῦ παρουσίαν, ἀλλὰ τῆς δυνάμει οὔσης ἐν 
5 ΙΝ τς ΄ τὰ \ a ΄ pA ἘΣ P) > > 24 αὐτοῖς ὑγρότητος (ἣν γὰρ ἢ γένεσις αὐτῶν οὐχ ἐξ ὕδατος πήξεως, ἀλλ᾽ ἐξ 

ὲ 
ἀναϑυμιάσεως, ἣ ἣν δυνάμει ὕδωρ, οὐχ ἐνεργείᾳ) ταύτης δὴ ὑπὸ τοῦ 

νέργειαν. λέγει ὃὲ ἐχ τῆς ὑπὸ τοῦ πυρὸς 

ρὸν μεταβολῆς χαὶ ἀποχάϑαρσιν ἕχάστοτε 

πυρὸς μεταβαλλομένης εἰς ἐν ρος μετ VO} [- iS oly [9 

’ ~ 2.7 5 ΄ 

20 γινομένης τοῦ σιδήρου εἰς 0 

Ἰίνεσϑαι τοῦ γεώδους χωριζομένου, ὅ ἐστιν ἢ σχωρία, τοῦ δ᾽ ἀποχαϑαιρομέ- 
vov, ὅταν πολλάχις γένηται τοῦτο, γινομένου στουώματος. εἶναι μὲν οὖν 3d 

τὸν μάλιστα ἀποχεχαϑαρυένον ἄριστον σίδηρον, οὐ μὴν ἀποχαϑαίρειν 

αὐτὸν τοὺς ἐργαζομένους διὰ τὸ πολλὴν γίνεσϑαι τὴν ἀπουσίαν. τήχεσϑαι 
.ν 5 \ \ Le, 7 Ἂ ~ ~ , X a) >) ld 

25 δὲ λέγει χαὶ τὸν πυρίμαχον Atdov ἐν πολλῷ τῷ πυρί, TO δ᾽ ἀπορρέον 

αὐτοῦ χαὶ τὸ ἀποστάζον πηγνύμενον γίνεσϑαι σχληρὸν πάλιν. λέγει δὲ 

τήχεσϑαι χαὶ τὰς μύλας. ζητητέον δέ, τίνας λέγει χαὶ τὰς μύλας" οὐ γὰρ 
λέμε τοὺς μυλίας χαλουμένους λίϑους- λέγει γὰρ περὶ τούτων wet ὀλίγον 

> ὅτι οὐ λύονται. γίνεσθαι δέ φησι τὸ ἀπορρέον an’ αὐτῶν πηγνύμενον τὸ 40 
~ Ὁ ~ , , ~ > , 

30 μὲν χρῶμα μέλαν, ὅμοιον δὲ τῇ τιτάνῳ, τουτέστι τῇ ἀσβέστῳ. τήχεσϑαι 
ὃέ φησι χαὶ πηλὸν χαὶ γῆν δηλονότι τὴν ἔχουσαν ἐν αὑτῇ ὑγρότητα, ὁποία 

ε \ \ 2 > leg , 

ι wat So Ὡς ἢ ὕελος γίνεται. ων Qa A εἰπὼν ὃξ περὶ τῶν ὑπὸ ψυχροῦ πηγνυ- 

ὑπὸ ϑερμοῦ ξηροῦ πηγνυμένων. τούτων μένων λέγει μετὰ ταῦτα περὶ τῶν 

2 ἐπάγη ex ἐπάγει BI 6 ἐξ αὐτοῦ B! ταῦτα πάντα ἄλυτά φησιν coll. BWa 

7 οἷόν τε BWa 8.9 μαλαχὰ 1 9 te om. BWa ὡς] ὁ BW: οἷον a 

καὶ τὸ χέρας B? χέραμος BIW post χέρας add. ὑγραίνεται γὰρ μετὰ τὸ πεφϑῆναι 

εἰς τὴν χάμινον χαὶ γίνεται μαλαχτός BWa γὰρ τὸ om. Β ἃ 10 τήκεται --- 
πήγνυτϑαι (11) om. ἃ 11 post εἰπὼν add. δὲ a 13 οὖν I 18 ae 

é | 19 ἐνέργειαν] εὔροιαν a 20 εἰς ὑγρὸν om. a 21 6) ὅπερ BW 
22 οὖν del. B? 24 ἀποῦσαν BIW 25 περίμαχον ΒΝ ἃ 26 τὸ 

om. BWa δὲ om. | 28 μυλαίους BWa 29 οὐ om. B'LW 

post αὐτῶν add. τῶν πυριμάχων BW, τῶν πυρωμάχων a πηγνυμένων B et (sine 

accentu) W 30 post pév-add. γὰρ BW dl δῆλον a 32 καὶ om. a 

ἡ om. BIWa ὕελος] πηλὸς W 32. 33 γινομένων B! 
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a7 δὴ ve , Ὁ Ὰ C ~ ,΄ δή φησι τὰ μὲν ἄλυτα παντάπασι γίνεσϑαι, τὰ d= λυτὰ δγρῷ, ὡς χεράμων 
᾿ \ ΄ ΄ ΄ q ΄ , - ~ » ΄ 4 ev χαὶ λίϑων γένη τινά, ἃ γίνονται ovyxavdelons τῆς γῆς. ἄλυτα (λέγει 45 

a1 \ \ ΄ ide ΄ > > ὩΣ \. ΣΝ \ ΄ 
δὲ χαὶ τοὺς μυλίας λίϑους τοιούτους εἶναι" εἶπε ὃὲ πρὸ ὀλίγου τὰς μύλας 

ὑπὸ πυρὸς τήχεσϑαι, ἴσως οὐ τοὺς μυλίας λίϑους, ἀλλὰ ἄλλο τι τὰς μύλας 
P| 5 [4 , Ν \ if \ \ σ' \ ἀπ, ~ ! = ~ ~ 

5 ἐν ἐχείνοις λέγων), τὸ δὲ νίτρον χαὶ τοὺς ἅλας Auta ὑγρῷ ψυχρῷ. τοιοῦτον 

6& τὸ ὕδωρ" διὸ ὑπὸ ὕδατος χαὶ τῶν τοῦ ὕδατος εἰδῶν ταῦτα τήχεται. 
> >\ Y> ἘΣ \ 3 [4 Ξ τ > fe wg NP] Ἃ \ \ ὕδατος δὲ εἴδη εἶπε πρὸ ὀλίγου οἶνον, οὖρον, ὀρρόν: εἴη δ᾽ ἂν χαὶ τὸ 

c \ S ~ la 7 ~ ~ ~ 

ὄξος ἐν τούτοις: ὑπὸ ὃς ἐλαίου ταῦτα οὐ τήχεται, «ὅτι τῷ ϑερμῷ ξηρῷ, 

bo οὗ ἐπά ἄγη, ἐγαντίηον τὸ ψυχρὸν ὑγρόν, ὃ λυτιχόν ἐστι τῶν ἐχείνως πα- 50 

10 {évtmv, τὸ δ᾽ ἔλαιον οὐ ψυχρόν, ἀλλὰ χαὶ ἢ ὑγρότης αὐτοῦ οὐ τρμητιχή, 

ἀλλὰ μετὰ Ὑλισχρύότητος. τῶν ὃὲ μιχτῶν ἐξ ὕδατός τε χαὶ γῆς, ὅσα μὲν 

ὕδατος πλέον ἣ γῆς ἔχει, ταῦτα μόνον παχύνεται ὑπὸ πυρός, οὐχέτι δὲ χαὶ 
πήγνυται. ὡς τὸ γάλα" ὅσα Ge γῆς πλέον ἔχει ἣ ὕδατος, ταῦτα πήγνυται. 
QA \ ἊΝ, , ‘ re) σ' pw he > — , ‘ ΄ Ὑ 

διὸ χαὶ τὸ νίτρον χαὶ οἱ ἅλες μᾶλλόν εἰσι γῆς" πλέον γὰρ ταύτης ἔχουσι, 

15 διὸ χαὶ πήγνυνται ὑπὸ πυρός: ὁμοίως χαὶ ὃ χέραυος χαὶ λίϑοι ὅσοι ὑπὸ 
πυρός, ὡς εἶπε, τῆς γῆς συγικαυϑείσης γίνονται. 134v 

᾿Απορώτατα 6& ἔχειν φησὶ τὴν τοῦ ἐλαίου φύσιν, πότερον ὕδατος 7 
~ Vv f > Χ \ a> cn / ἊΝ as Y> Dg iN [τ \ 

γῆς ἔχει πλέον. εἰ μὲν yap ὕδατος εἶχε πλέον ἣ γῆς, ἔδει αὐτὸ ὑπὸ 
- ΄ η SX ~ [4 X ~ ~ Qi id ? PN 4 \ 

ψυχροῦ πήγνυσθαι, εἰ δὲ γῆς, ὑπὸ ϑερμοῦ: νῦν δὲ br’ οὐδετέρου μὲν 
20 πήγνυται, παχύνεται ὃὲ χαὶ ὑπὸ τοῦ τς χαὶ ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ. 

αἰτίαν δέ φησιν τούτου εἶναι τὸ ἀέρος εἶναι τὸ ἔλαιον πλῆρες" τοῦ δὲ 15 

ἀέρος αὐτὸ πλῆρες εἶναι σημείῳ ἐχρήσατο τῷ ἐπιπολάζειν αὐτὸ τῷ ὕδατι" 

αἴτιος γὰρ αὐτῷ τούτου ὁ ἀήρ, ἐπιπολαστιχὸς ὧν τῷ ὅδατι χαὶ ἄνω φερό- 

a 
2 λ 2 Ξ Qu 2 o Qi « 34 (an. 5) ~ 

μένος, CU γον ἐναποληφῦϑείη ποτ ey τῷ ὕδατι. OTL OF ὁ a1p Ὁ ὃν τῷ 

> VA ~ ~ ς ~ ~ ~ ~ 25 ἐλαίῳ αἴτιος αὐτῷ tod ὕφ᾽ Exatépov xat τοῦ ψυχροῦ καὶ tod ϑερμοῦ 

παχύνεσϑαι, ἐφεξῆς λέγει. τὸ μὲν γὰρ ψυχρὸν τὸ πνεῦμα χαὶ τὸν ἀέρα 
\ > ΄ σ \ ε > κῶν. τὦ γι Bint 

poyov χαὶ ets ὕδωρ μεταβάλλον παχύνει, ὥστε χαὶ ὃ ἐν τῷ ἐλαίῳ ἀὴρ 

ἐν τῇ ψύξει συνιστάμενός τε χαὶ παχυνόμενος χαὶ εἰς ὕδωρ μεταβάλλων 20 

αἴτιος χαὶ τὸ ἐλαίῳ τοῦ pe EE det γὰρ ὅταν. μιχϑῇ ὕδωρ xat ἔλαιον, 
5 ~ 7 o> 30 ἀμφοτέρων γώνεται τὸ μῖγμα παχύ τερον, χαὶ τοῦ ὑυδατος χαὶ τοῦ ἀμίχτου ὕδατος 
5 »] ΄ a ~ ~ ΄ ~ ἐλαίου. οὐ πάντα δὲ Ἴ ον ἐξυδατοῦσϑαι τὸν ἐν τῷ ἐλαίῳ ἀέρα ὑπὸ τοῦ 

ψύχους, ἀλλά τι μέρος αὐτοῦ" εἰ γὰρ πᾶς, οὐχέτ᾽ ἂν ἦν τὸ ὑπολειπόμενον 
Ρ} ~ Wy ν᾽ Go! ,ὔ \ he ot > ~ ΄ ἌΡ, τὰ ω Si αὑτοῦ ἔλαιον, Et γε τῷ ἐλαίῳ τὸ εἶναι ἐν τῷ πλήρει ἀέρος εἶναι. πάλιν δὲ 
ὌΝ ΑΣΑ ΤΟΣ en ~ ΄ ΄ C aN \ ΄ € ΄ Ἔ ὑπὸ πυρὸς ἅμα χαὶ τοῦ χρόνου παχύνεσθαι αὐτὸ χαὶ λευχαίνεσϑαι λέγει, 2 

35 λευχαίνεσϑαι μὲν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ ἐξατμίζοντος εἴ τι ἐνὴν ὕδωρ ἐν αὐτῷ, 
οὗ ἢ μῖξις μελάντερον αὐτοῦ ποιεῖ τὸ χρῶμα, ἐξατμιζομένου δὲ ἅμα χαὶ 

Ι ὑγρὰ BW 2 ἃ] οἷον ΒΊ: of Wa ὃ δὲ ante χαὶ om. BWa 
εἰπὼν I 4 ἀπὸ] 0 γίνεται Β 8 οὐ ταῦτα coll. BW 13 πήγνυνται ὡς I 
πλείονα B 14 zat post διὸ om. I 21 τούτου φησὶν coll. BW 22 τῷ ἐπι- 
πολάζειν σημείῳ ἐχρήσατο coll. | 24 ἐναπολειφϑείη I ὅτι --- ἀὴρ] ὁ δ᾽ ἀὴρ 1 
25 ϑερμοῦ χαὶ τοῦ Ψυχροῦ coll. ἐ 26 post ἐφεξῆς add. δὲ I 30 ἀμίκτου ὕδατι a 
Ol ante ἐλαίου add. χαὶ I πάντη | 32 post μέρος add. ὑπ᾽ BW, sed rursus exp. B 
do εἴτε B! 34 ἅμα] ἀλλὰ BWa 35 ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ B'W post εἴ τι add. 
ἔτι 1 36 τὸ χρῶμα ποιεῖ coll. BWa post χρῶμα add. οὗ BWa δὲ om. BWa 
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7 = \ Μ \ X \ ~ lod 5" - \ ~ , 

TAYOVETA! TO EhOLOV. χαὶ TO μὲν πῦρ οὕτως αὐτῷ χαὶ τοῦ Teneo 
¢ 

͵ 

χαὶ τοῦ λευχαίνεσϑαι αἴτιον. ὃ ὃὲ χρόνος τοῦ παχύνεσϑαι αἴτιος αὖτι 
2) a x ~ ~ 5 

γίνεται, οὐχέτι ὃὲ χαὶ τοῦ λευχαίνεσϑαι: μαραινομένου γὰρ τοῦ ἐν τι 
77 ~ ~ ~ , e 5 

ἐλαίῳ ἀέρος χαὶ tod ἐν αὐτῷ ϑερμοῦ ψυχόμενος ὃ ἀὴρ εἰς ὕδωρ usta- 

5 βάλλων παχύτερον τὸ ἔλαιον ποιεῖ. ἀυφοτέρως μὲν οὖν τὸ αὐτὸ 80 

γίνεται πάϑος, ual ὑπὸ τοῦ πυρὸς χαὶ ὑπὸ τοῦ χρόνου, ἣ ἀμφοτέρως 
\ te) Ὁ Ὁ δ» γ΄ \ TS \ ¢c \ a , \ 5 5 ~ χαὶ ὑπὸ τοῦ ἐξατμίζεσϑαι τὸ ὕδωρ xat ὑπὸ τοῦ μεταβάλλειν τὸν ἐν αὐτῷ 

"7 con , 5 ΄ - 

ἀέρα εἰς ὕδωρ. ὑπ᾽ ἀμφοτέρων γὰρ τούτων τὸ αὐτὸ γίνεται πάϑος ἐν τῷ 
2 , \ ΄ C Sar, Wo Na AL \ Py εἶς QA \ \ YS > ἐλαίῳ, τὸ Lan αὐτό, χαὶ διὰ TO αὐτὸ" διὰ γὰρ τὸ ὕδωρ" ἀλλ΄ οὐχ 

> 

10 ὡσαύτως, ἀλλ᾽ ὅπου μὲν διὰ τὸ ἐξατμίζεσϑαι αὐτό, ὅπου 6& διὰ τὸ 
>! 

γεννᾶσϑαι. γὐνάξαι τὸ ἀμφοτέρως χαὶ διὰ τὸ αὐτὸ εἰρῆσϑαι χαὶ ἐπ τὴ τοῦ 
or 

Ἢ κω h tb ees | ~ , eT aN > & ὙΠ Σ τὸ ἔ are ὍΣ 
Ψυχροῦ χαὶ ἐπὶ τοῦ χρόνου" ὑπὸ fle ἀμφοτέρων παχύνεται τὸ chatov, τῷ 3 

γίνεσϑαι ἐν αὐτῷ ὕδωρ ἐχ τῆς τοῦ a ἄερος μεταβολῆς, ἀλλὰ τοῦ μὲν ψυχροῦ 
ψύχοντος αὐτὸν αὐτόϑεν, τοῦ ὃὲ χρόνου χαταμαραίνοντος τὸ ἐν αὐτῷ 

. 

τ 
ὯΝ ) IS 

OS UT OVOE- 15 Depuov. παχύνεται μὲν οὖν ὕπ᾽ ἀμφοτέρων, οὐ ξηραίνεται 
, σ Ὑ a ΟΥ̓ΑῚ Vv \ UA ~ ΄ ~ YQ? τ Ἁ ¢ , ΨΩ) 

τέρου, ὅτι οὔτε ὃ ἀὴρ οὔτε τὰ γλίσχρα τῶν ὑγρῶν ov!) ὑπὸ ἡλίου ovd 

ὑπὸ ψύχους ξηραίνεται: ἥ τε γὰρ γλισχρότης χωλυτιχὸν ξηρότητος ὅ τε ἀὴρ 
>, nlf = ξ ΄ ND) te > ean ΥΩ o> Y> 

OUX EOTL τῶν ST PALVOUSCVOY, αλλ ὡς ElTEY, υοὼρ XAl ὁσὰ VOATOS εἰοὴ " 

Mv ταῦτα γὰρ ἣ ἐξατυιζόμενα ξηραίνεται 7 πηγνύμενα. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἐν τῷ 40 

90 ἐλαίῳ ὕδωρ ἐξέψεται ὑπὸ πυρὸς οὐδὲ ξηραίνεται, ὅτι τὸ μὲν ὑπὸ πυρὸς 
του ὅδωρ τῷ ἀτμίζειν τε χαὶ μεταβάλλειν εἰς ἀέρα ξηραίνεται, 

τὸ δὲ ἐν τῷ ἐλαίῳ ὕδωρ οὐχ ἀτμίζει οὐδ᾽ ἐξέψεται διὰ τὴν τοῦ ἐλαίου 

γλισχρότητα. | 
"Osa δέ, φησίν, ἐχ ce χαὶ ὕδατος psurxtat, ταῦτα δεῖν προσνέμειν 135r 

ἐχείνοις, ὧν πλεῖον ἔχει 
ὃ 

lo or 

Cn \ τῆς \ or ΄ -»“-Ὁν \ ~ 

ει DOATL WEY οις TO LOW) πλέον. γῇ OF τᾶ γῆς 

΄ 
πλέον ἔχοντα. λέγει δέ τινα οἶνον χαὶ πήγνυσϑαι χαὶ ἕψεσϑαι. τουτέστι 

ποχύνεσϑαι. ἣν δὲ τὸ μὲν πήγνυσθαι; τῶν τὸ ξηρὸν πλέον anole, τὸ 

Ob παχύνεσϑαι τῶν τὸ ὑγρόν. δόξει δὲ διὰ τούτων λέγειν τινὰ οἶνον πλέον 5 

τῆς ἔχειν ἡ ὕδατος: τὸν γὰρ πηγνύμενον: χαίτοι εἶπε τὸν οἶνον ὕδατος 

80 εἶδος εἶναι. 7 οὐ τὸ ἁπλῶς πήγνυσθαι σημεῖόν ἐστι τοῦ γῆς πλεῖον ἔχειν 
\ 

ἢ ὕδατος, ἀλλὰ τὸ ὑπὸ πυρὸς πῇ, (νυσϑαι, ἐπεὶ ὑπὸ τὐγροὺ χαὶ τὸ ὕδωρ 
~ @ τ πήγνυται" οὕτως δὲ χαὶ ὃ πηγνύμενος οἶνος πήγνυται ὑπὸ ψυχροῦ. τὸ δὲ Ss 

yheduns ἑψόμενον παχύνεται tod ὕδατος wy παχυνομένου, ὅτι μηδέπω 

χαϑαρὸς χαὶ ἀποχεχριμένος οἶνός ἐστιν, ἀλλ᾽ ἔτι ἄπεπτος" ἀπὸ πάντων ὃὲ 10 

1 post παχύνεται add. καὶ λευχαίνεται I: eadem post ἔλαιον Π5 2 tod prius 

om. BWa λευχαίνεσϑαι) λεπτύνεσ)αι B'W αἴτιος αὐτῷ] αὐτὸ αἴτιος ἃ 

3 post μαραινομένου add. μὲν | 4 post ἐλαίῳ add. te BWa χαὶ ---αὐτῷ 

om. I ψυχομένου BWa 5 μὲν om. a 6 post πάϑος add. ἀμφοτέρως 

BWa ἢ] καὶ BWa 11 ante διὰ add. τὸ B* 12 ἐπὶ om. BWa 14 αὐτὸν] 

αὐτὸ ἃ 11 ὅ τε] οὔτε [ 19 πυχνούμενα Wa 19 et 22 τῷ om. a 

20 πυρὸς ---πὸ] tod B! 25 οἷς] οἷον I: εἰς a τὸ ὕδωρ] τοῦτο BWa 

γῆς δὲ ἃ 26 οἶνον] οἷόν τε BWa 21 ἦν --- πήγνυσθαι om. | 28 δόξειε δ᾽ 

ἂν ἃ 32 οὕτως ex οὗτος corr. | o+t χαϑαρὸς om. | 

Comment. in Arist. III 2. Alex. in Meteora, 14 
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~ ἮΝ ΒΝ ~ Υ͂ λέγει τῶν τοιούτων ξηραινομένων τὸ ὅδωρ ἀπέρχεσϑαι, τῶν μεμιγμένων 
ἐξ ὕδατός te χαὶ γῆς, ual πλέον γῆς ἐχόντων, ἃ ὑπὸ ϑερμοῦ ξηραίνεται" 

\ ean) 5 Ὁ. \ > 

ηραινομένων γὰρ τούτων τὸ ὕδωρ ἀπέρχεται: ἣ γὰρ ἀτμὶς ἢ ἀναφερο- 
- ,΄ ~ oc 

sad ξηραινομένων αὐτῶν ὕδωρ ἐστίν, οὗ σημεῖον παρέϑετο τὸ εἰς ὕδωρ 

5 αὐτὴν ἀϑροισϑεῖσαν συνίστασϑαι" 7 γοῦν ἐπὶ τοῖς τῶν χαλχείων πώμασιν 
eG Pf I> 2 lA σ Ο)ι᾽νι = me Ta ε΄. id \ Ἂν ¢ ἀϑροιζομένη ὕδωρ ἐστίν. ὅσοις δὴ τῶν ἐξατμιζομένων ὑπὸ πυρὸς ὕπο- 

λείπεταί τι μηχέτι ἐξατμίζεσϑαι δυνάμενον, τοῦτο γῆς ἣἥγητέον εἶναι" ἐν 15 
oa σ ᾿)] id \ ἋἊ 5 4 Ἁ - , 3 A c 

γὰρ τῷ ὕδατι, ὅταν xa? αὑτὸ ὃν ἀτμίζηται xat ξηραίνηται, οὐδὲν ὕπο- 

λείπεται, ὃ μὴ δύναται ἐξατμισϑῆναι. ἔνια δέ φησι τῶν μεμιγμένων ex 

or Ov 

Ψ“ 

10 γῆς τε ual ὕδατος χαὶ ὑπὸ ψυχροῦ πήγνυσθαι παχυνόμενά te χαὶ ξηραινό- 
΄ \ 

μενα. τὸ γὰρ ψυχρὸν οὐ μόνον πήγνυσι χαὶ ξηραίνει, ἀλλὰ χαὶ παχύνει. 
πήγνυσι μὲν χαὶ ξηραίνει τὸ ὕδωρ" τὸ γὰρ πηγνύμενον ξηραίνεται χαὶ αὐτό" 
εἶπε γὰρ ὑπὸ τὸ ξηραίνεσϑαι χαὶ τὸ πήγνυσθαι εἶναι" πα a ὃξ τὸ 20 
Zhatov “τὼν aé > Ψύγειν εἰς Bd stasdhh Ἰλλὸ : ἔλαιον toy ἀέρα τῷ ψύχειν εἰς ὕδωρ μεταβάλλον. ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν τὸν 

15 ἀέρα ταχύνεϊ ἐν τῇ εἰς ὕδωρ πὸ ἢ xal τῇ τῶν νεφῶν συστάσει. 
/ A 

πὼν δὲ ξηραίνει μὲν ὕδωρ: διὰ τοῦτο aie es τὸ ἣ δὲ πῆξις εἴρης ro) oo 

= ξ A Id ~ ded ται ξηρασία τις οὖσα’ οὕτως γὰρ τὸ ψυχρὸν ξηραίνει τὸ ὕδωρ τῇ πήξει. 
εἰπὼν δὲ ὑπὸ τοῦ ayes τὰ μὲν πήγνυσθαί τε xat ξηραίνεσϑαι, τὰ δὲ 

\ 

. 

χαὶ παχύνεσϑαι, ἔγει ὅτι ὅσα μὴ Ra EE A ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ἀλλὰ 

50 πήγνυται, ὕδατός ἐστιν, ὡς τος ον ὄξος, χονία, ὀρρός, ὅσα δὲ παχύνε- 35 
ψυχροῦ, ἀλλὰ μὴ ὑπὸ πυρὸς τῷ ἀτμίζειν, ὡς τὸ γάλα παχύνετα!, το 

ὅσα. δὲ a ee - μὲν ὙΠ: ee gy τς oe i χοινὰ bose 
\ 

οὐ μόνον ποτ ἔλαιον ὃὲ ἀέρος ‘Biante χαὶ oe τοῦτο γὰρ 

25 προσϑεῖναι παρέλιπε. λέγει δὲ χαὶ τὸ γάλα χαὶ τὸ αἷμα εἶναι μὲν ἐξ 
ἀυφοῖν, ὕδατός τε χαὶ γῆς, μᾶλλον δὲ χαὶ τὸ πλεῖστον γῆς. ἢ τὸ πλεῖστον 

αἷμα χαὶ τὸ πλεῖστον γάλα’ δύναται γάρ τι χαὶ δδαρὲς 7 γάλα ἣ αἶμα 80 
“Ξνέσϑ τῷ πλεῖ τῶν ΣΝ \ Ree ΝΣ 2 σ ς oN ‘ Ἱενέσϑαι, τῷ πλεῖον ὕδατος ἔχειν. χαὶ τὰ δι Ὁ ἐξ ὅσων οἱ ἅλες χαὶ 
τὸ νίτρον πήγνυται, γῆς πλέον ἔχειν oy δμοίως γὰρ τούτοις ἔχειν λέγει 

80 χαὶ τὸ αἷμα χαὶ τὸ γάλα: χαὶ γὰρ ἐξ ἐχείνων στερεά τινα γίνεται, οἷον 
5 ~ ~ ΄ ra , as 

ὀστᾶ, νεῦρα, σάρχες, ὡς χαὶ ἐχ τούτων ἅλες χαὶ νίτρον. χαὶ λίϑους δέ 
φησί τινας ἐξ ὑγρῶν τινων συνισταμένων γίνεσθαι, ὥσπερ χαὶ τοὺς ἅλας" 
τοιαῦτα δέ 2 Pa ~ ca —_ > ~ Laer A , \ af ΄, 

ἐστι τὰ τῶν ὑδάτων ἐν τῇ ὑ πώρους τινὰς χαὶ λίϑους 

60 ὃ 
> ~ e 
ἐπιγεννῶντα ὕδατα, ἃ εἴη ἂν xat αὐτὰ γῆς ἔχοντα πλεῖον. ὅτι δὲ 6 μὲν 35 

35 ὀρρὸς ὕδατός ἐστι, τὸ O& γάλα γῆς ἔχει πλέον, ἔδειξεν εἰπὼν τὸν ὀρρὸν 
΄ , ~ 7 ~ 

ξΞψομένου τοῦ γάλαχτος, εἰ μὴ εἴη χεχωρισμένος αὐτοῦ, ἐχχαίεσϑαι, ὃ 

1 post ἀπέρχεσθαι add. τῶν τοιούτων BWa 2 te om. B 3 ξηραινομένων δὲ 1 

4 εἰς τὸ ὕδωρ I 0 δὴ] δὲ 1 13 ὑπὸ tod Β' 15 ἐν om. B 

19. χαὶ om. Ba ὑπὸ tod ψυχροῦ post πήγνυται (20) coll. B 23 ante παχύνεται 

add. zat BWa 24 δῆλον a 25 παρέλιπον BIW 26 ta πλεῖστα BWa 
27 ἢ αἷμα ἢ γάλα coll. BWa 28 γίνεσϑαι Ba τῷ --- ἔχειν] ὃ πλεῖον ἂν ὕδατος 

ἔχοι BWa ἐξ οἵων 1 33 πόρους 1 84 ἃ om. B'W: μὲν B3: δ᾽ ἃ 

35 ὕδωρ BWa 36 éxxdestar BWa Arist. vulg. 
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πάσχει τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ γεῶδες συνίστασϑαί te χαὶ παχύνεσϑαι χαὶ πήγνυ- 
clare οὕτως γὰρ οἱ τυροὶ ἐκ τοῦ γάλαχτος πήγνυνται. ὅτι δὲ ἔχει γῆς 
τὸ γάλα, συνίστασϑαί φησιν αὐτὸ καὶ ὑπὸ τοῦ ὀποῦ, χαὶ ἑψήσεώς τινος 

~ ~ ὩΣ ~ ΄ 

μνημονεύει γινομένης ὑπὸ τῶν ἰατρῶν, ἐν ἣ, φησί, τῷ γάλαχτι προσμι- 
A ae om > A ia \ 3 \ \ iN X “55. 3 ΄ e >. 5 γνύντες OTov ywptCovcr τὸν Oppov χαὶ τὸν τυρὸν ax ἀλλήλων. ὃ ὃξ 40 

χωρισϑεὶς ὀρρὸς οὐχέτι παχύνεται ὡς ὕδατος wy, ἀλλὰ χαὶ ἐχχαίεται, ἂν 
ἕψηται, ὡς τὸ ὕδωρ. : 

5 X aX \\ 5 if Ἁ \ \ 2 ΔῸΣ » \ x ~ σ 

Kixdy ὃὲ πρὸ ὀλίγου τὰ πολλὰ χαὶ ἐν τῷ γάλαχτι χαὶ ἐν τῷ αἵματι 

γῆς πλεῖον ἢ ὕδατος ἔχειν, λέγει νῦν περὶ τοῦ γάλαχτος ὅτι 

10 τυρὸν 7 ὀλίγον ὕδατος μᾶλλόν ἐστι χαὶ ἄτροφον. δείχνυσι δὲ χαὶ τὸ αἷμα 
ie, ee v. >.) ~ »᾿ SEEN ~ κι ΤΉΝ Rene x Sean γῆς πλέον ἔχον διὰ τοῦ πήγνυσθαι αὐτὸ τῷ Eypatvecttar ψυχόμενον" od γὰρ 

΄ ’,΄ = ~ ox Lo Cc A ~ ! ὃς ~ 5 Ν ~ i id tay nk ae 

δμοίως τῷ ὕδατι πήγνυται ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ, ἀλλὰ τῷ Expatvesdar, ὃ γίνε 
ται τῆς ϑερμότητος τῆς ἐν αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ γωριζομένης χαὶ ὑὗπο- 50 

χωρούσης χαὶ συνεξαγούσης χαὶ τὴν ὑγρότητα τὴν ἐν τῷ αἵματι. τὸ δὲ 

15 μὴ πηϊνύμενον μηὸξ ξηραινόμενον αἶμα, δποῖόν ἐστι χαὶ τὸ τῆς ἐλάφου, 

ὕδατός φησι μᾶλλον εἶναι χαὶ ψυχρόν. τοῦ ὃὲ ὕδατος μᾶλλον εἶναι τὸ 

τοιοῦτον αἷμα σημεῖον ἐποιήσατο τὸ μηδὲ ἵνας ἔχειν αὐτό: αὗται γὰρ γῆς 
τε χαὶ στερεαί. χαὶ éx τοῦ ἔχοντος γοῦν αἵματος ἶνας χαὶ πηγνυμένου ἂν 

(<ul δ» ~ b) fe , SOX - , \ la 

at ἶνες ἐξαιρεϑῶσιν, οὐχέτι πήγνυται οὐδὲ ξηραίνεται τὸ χαταλειπόμενον " 
ISN Ἁ ’ ΄ \ A ΄ 7 c \ x = ΄ A 135v 

20 Bldwp γὰρ λοιπόν, ὡς xat τὸ γάλαχτος ὅταν ὃ τυρὸς χωρισῦῷ ὃ yap 190 
Ν ὀρρὸς ὕδωρ. σημεῖον δὲ τοῦ ὑδαρὲς εἶναι τὸ wy πηγνύμενόν τε χαὶ συνι- « 

στάμενον αἷμα τὸ μηδὲ τὰ νοσώδη πήγνυσθαι, τῷ ἰχῶρι ἐοιχέναι χαὶ 
διεφϑαρμένῳ χαὶ διερρυηχότι αἵματι. εἰπὼν ὃὲ τὰ νοσώδη αἵματα ἰχω- τες See Eee < He Gorter οἱ 

5 ΄ 

ροειδῇ ὄντα μὴ πήγνυσθαι τὸν δὲ ἰχῶρά φησιν εἶναι φλέγμα τι χαὶ ὕδωρ. 

τῷ σι τοιοῦτον δὲ γίνεται τὸ alua διὰ τὸ ἡ πεπέφϑαι μηδὲ χεχρατῆσϑαι ὑπὸ 5 

τῆς φύσεως τῆς πεσσούσης. 
"Ext τούτοις ἀποδίδωσι τὴν αἰτίαν τοῦ τῶν πεπηγότων τὰ μὲν λυτὰ 20 

εἶναι, ὡς τὸ νίτρον χαὶ τοὺς ἅλας, τὰ ὃὲ ἄλυτα, ὡς τὸν χέραμον, χαὶ τῶν 
ἀλύτων τὰ μὲν μαλαχτὰ εἶναι, ὡς τὸ χέρας, τὰ GE ἀμάλαχτα, ὡς τόν τ 

2 @ , \ \ /Q Ni / a > Nie OF ~ 4 ΄ \ 

30 χέραμον xat τὸν λίϑον. χαὶ λέγει ὅτι ἐπεὶ ἕχαστον τῶν λυομένων ὑπὸ τοῦ 
> 4 ~ ΄ 4 σ X \ \ A » ~ re ἐναντίου τῷ πήξαντι λύεται (ὅσα μὲν γὰρ τὸ ψυχρὸν πήγνυσι, ταῦτα λύει 

\ , o ΦΧ ᾿ ΄ ~ ἜΘ πῇ - Va > ~ ΞΕ τὸ ϑερμόν, ὅσα δὲ τὸ ϑερμόν, ταῦτα ὑπὸ ψυχροῦ λύεται), ὧν τῆς πήξεως 
> \ , - 5. ἢ ΄ τι 

αἴτια ἀμφότερα, χαὶ τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρόν, ταῦτα εὐλόγως μάλιστα 2 

ἄλυτα, οὐχ ἔχοντα ἐναντίαν δύναμιν τὴν λύουσαν αὐτὰ τῇ πεπηγυίᾳ. ὑπ᾽ 

35 ἀμφοτέρων δὲ πήγνυται ὅσα προϑερμανθέντα τῷ ψυχρῷ πήγνυται" συμ- 
i 

\ / \ tN 7 σ \ \ 2F Fe \ ¢ 2 > ~ ΞΕ βαίνει γὰρ ἐπὶ τούτων, ὅταν τὸ ϑερμὸν ἐξιχμάσῃ τὸ ὑγρὸν ἐξ αὐτῶν ἐξιόν, 
ψυχόμενον συνϑλίβεσϑαι πάλιν χαὶ πυχνοῦσϑαι οὕτως, ὡς μηδὲ ὑγρῷ τινι 

2 πυροὶ ἃ ὃ ὀπτοῦ BIW 5 ὀπτὸν B'W 6 dy om. 1 ἐχχαίηται 1 

8 δὲ om. BWa 11 ἔχειν Ba ψυχόμενον --- ξηραίνεσϑαι (12) om. BWa 

11 μηδὲ] μὴ Β 20 γὰρ prius om. B! 21 post δὲ add. φησὶ BWa 23 εἰπὼν 

-- λύεται (212,10) om. B 24 δὲ om. a τι φλέγμα a 29 τὰ μὲν 

om. 1 post χέρας add. χαὶ τὰ ἄλλα I 31 πύξαντι ἃ λέγεται 1 

32 post ὧν add, δὲ 1 33 ψυχρὸν χαὶ τὸ ϑερμὸν coll. Wa 35 πήγνυσθαι ὅσα I 

προσϑερμανϑέντα W: ϑεομανϑέντα ἔπειτα ἃ 36 ὅταν] ὅτι 1 

14 
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a he 

ἔτι δίοδον διδόναι" διὸ οὔτε ὑπὸ ϑερμοῦ ταῦτα λύεται Ce Wee ὑπὸ ψυχροῦ 

πηγνύμενα μόνου λύει τὸ ϑερμόν) οὔτε ὑπὸ ὕδατος: τὰ γὰρ ὑπὸ LEO 
X 

πηγνύμενα od λύεται ὑπὸ ὕδατος. ὑπὸ γὰρ ὕδατος λύεται ταῦτα, ὡς προ- 80 

ΡΠ ὅσα ὑπὸ ξηροῦ peau μόνου Taye ὃ δέ γε Seva πρῶτον 

5 ὑπὸ τοῦ fap ταχεὶς ὑπὸ τοῦ Puen πή πεν ὥστε πρὸς τὴν πῆξιν 

ἀμφοτέρων αὐτῷ δεῖ’ διὸ οὐχ ἔστι λυτός, ἂν μὴ ὑπὸ ὑπερβάλλοντος 

ϑερμοῦ, ὡς ἤδη προεῖπεν. 7 λέγει τὸν τς uy ὑπὸ ϑερμοῦ πεπη- 

Ἰέναι: ὑγρότερος γὰρ ὑπὸ τοῦ πυρὸς τηχόμενος γίνεται: TH το 68 ὑπὸ 

τοῦ ψυχροῦ: ὥστε εἰ ὑπὸ ψυχροῦ μόνου πήγνυται, sixotws ὑπὸ ϑερμοῦ 

10 λύεται. λέγει δὲ χαὶ περὶ τῶν ξύλων ὅτι ἔστι μιχτὰ ex γῆς χαὶ ἀέρος" 85 
+9. 

διὸ χαυστά, φησίν, ἐστίν, οὐ τηχτὰ οὐδὲ μαλαχτά- τὰ γὰρ ὕδατος ἔχοντα 

τοιαῦτα. διὰ τοῦτο δὲ χαὶ ἐπιπλεῖν αὐτὰ τῷ ὕὅδατί φησι, πλὴν τῆς τ 

ἧς ushatvys: ταύτην γὰρ πλεῖστον γῆς ἔχειν τῷ τι ἀέρα διαπεπνευχέναι 
‘ pL 

ξ αὐτῆς, τῶν ἄλλων ξύλων πλεῖον ἀέρος ἢ γῆς ἐχόντων. τὸν δὲ χέραμον 

15 γῆς μόνης : ἔχειν λέγει, τουτέστιν ἄτηχτον εἶναι: ἢ γὰρ γῆ ἣ μηδ᾽ ὅλως 

τος ὑγρὸν ἐν αὑτῇ ἣ ὀλίγον ἄτηχτος" τοιοῦτος δὲ ὁ χέραμος διὰ τὸ 

Ὁ“ a 

ξηραινόμενος ὑπὸ τοῦ πυρὸς κατ᾽ ὀλίγον οὕτως παγῆναι. τῷ γὰρ χατ᾽ 40 
Ν / δὴ Ἁ “6 , \ ~-P 9. ~ / 5 ar Ἀ [εκ 

ὀλίγον χαὶ μὴ ἀϑρόαν τὴν πῆξιν αὐτοῦ γενέσϑαι ἐξατμιζόμενον τὸ vowp 
\ 2 5. oF ΄ 3 ~ ὌΝ 4 ox > Cae I 

χαὶ ὥσπερ εἰς ἀέρα μεταβάλλον χωρίζεται αὐτοῦ. διὸ οὐτε ὕδωρ εἰς αὐτὸν 
X\ a7 ς fae) So Nae Na) > , Qu Δ . 

90 TAPS OSYETAL, ὡς UT GvTOU λύεσϑαι, OLA τὸ εἰναι TOUXVOTEPOS* ol wy {4p 
-- 

De 

ἀὴρ ἐξεχρίϑη, οὐχ ἔστι πάροδος ὕδατι" λεπτότερος yap ὃ ἀὴρ τοῦ ὕδατος. 
χαὶ διὰ τοῦτο μὲν οὐ λύεται ὑπὸ ὕδατος" ὑπὸ δὲ πυρὸς οὐ λύεται τῷ τὴν 

ἀρχὴν ὑπὸ τούτου πήγνυσϑαι. 

ρ.3840υ29 Τί μὲν οὖν ἐστι πῆξις καὶ τῆξις, χαὶ διὰ πόσα χαὶ ἐν 45 

25 πόσοις ἐστίν. εἴρηται. 

¢ ΄ ΄ εν ~ > ΄ ¢ x κ - " 
Υπομιμνήσχει πάλιν ἡμᾶς τῶν εἰρημένων. ὁρισμὸν μὲν οὖν οὔτε 

πήξεως οὔτε τήξεως ἀποδέδωχεν, Ex μέντοι τῶν τυ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔστιν 

ὁρίσασϑαι Exdtepov αὐτῶν: πῆξις μὲν γὰρ εἴη ἂν σύστασις ὕδατος ἢ γῆς 
= 

yor ὕδατος γινομένη ὑπὸ ψυχροῦ ἢ ὑπὸ ϑερμοῦ ξηροῦ, τῆξις δὲ λύσις τοῦ 

80 πεπηγότος γινοίμένη ὑπὸ τοῦ τῷ πήξαντι ἐναντίου. διὰ πόσα δὲ χαὶ 190: 

ν πόσοις ἐστίν" εἴρηται γὰρ ὅτι διὰ τὸ ψυχρὸν ἢ διὰ τὸ ϑερυὸν χαὶ 
ξηρὸν ἢ πῆξίς τε χαὶ ἢ τῆξις γίνεται, χαὶ ὅτι ἐστὶν ἐν ὕδατι ἢ ἐν τῷ 
υἱχτῷ ἐξ ὕδατός τε χαὶ γῆς" ἐν γὰρ τούτοις ἢ πῆξις. εἶναι δέ φησιν Ex 
τῶν εἰρημένων φανερὸν ὅτι ἣ σύστασις τοῖς σώμασι eee: ὑπὸ ape τε 

35 zat ψυχροῦ: ταῦτα γάρ, ὡς προείρηται, ἣ ξηραίνοντα ἢ παχύνοντα χαὶ 

4 μόνου om. Wa Ὁ. εἰ om. ἃ post ϑερμοῦ add. δὲ Wa 10 δὲ om. B 

11 ἐστίν] εἶναι BWa 12 ἐβένου] ἐρίου, ut vid., I 13 post yap add. τὸ BWa 

14 πλείονα I 15 4 γὰρ γῇ ἡ] ἣ γὰρ ἡ B'W: del. B? 18 αὐτοῦ om. B'Wa 

19 αὐτὸν BIW 21 ὕδατος] πυρὸς BW 22 μὲν om. BWa λύεται prius 

in lae. IV litt. om. I post λύεται prius add. pév B 23 παγῆναι BWa 

29 post ϑερμοῦ add. zat ΒΝ ἃ 35 xat post παχύνοντα om. Bl: ἢ a 
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, > , ~ , ὃν a ~ 

πηϊνύντα ἐργάζεται thy σύστασιν τὴν τῶν σωμάτων. διὰ δὲ τὸ ταῦτα 5 
= \ εἶναι τὰ ποιητιχὰ τῆς συστάσεως αὐτῶν ἐν πᾶσι τοῖς μιχτοῖς Te χαὶ σύστασιν 

2 et Aa πὶ 38 ἔχουσι σώμασι, τουτέστιν ὡρισμέναις, ϑερυότης ἐστί, τισὶ δὲ χαὶ Ψυχρότης, 

χαϑ᾽ ὅσον ἐχλείπει τὸ ἐν αὐτοῖς ΠΣ δοχεῖ γὰρ ἢ ψυχρότης χατὰ 
\ 

TEL ων 
oe ~ ~ ΄ - ~ ᾿ ͵΄ 
ἔνδειαν τοῦ ϑερμοῦ γίνεσϑαι ἐν τοῖς σώμασι, φϑορᾶς οὖσα ποιητιχή. our 

τοίνυν ἐν τοῖς ὡρισμένοις σώμασι τὸ μὲν Depuov χαὶ τὸ ψυχρὸν ἐνυπάρ- 

χει διὰ τὸ ταῦτα εἶναι τὰ ποιητιχὰ ἐν αὐτοῖς, ὑγρὸν δ᾽ αὖ χαὶ ξηρὸν διὰ 

τὸ ταῦτα εἶναι τὰ πάσχοντα, τὰ μιχτὰ σώματα καὶ ὡρισμένα μετέχοι ἂν 10 

πάντων. ἐχ μὲν οὖν ὕδατος χαὶ γῆς τὰ ὁμοιομερῆ φησι συνίστασϑαι σώ- 

10 ματα χαὶ ἐν ζῴοις χαὶ ἐν φυτοῖς (ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα ὀστοῦν, νεῦρον, σάρξ, 

ξύλον, φλοιός), οὐχ ὡς 2x μόνων δὲ τούτων συνεστώτων τῶν ὁμοιομερῶν, 

ἀλλ᾽ ὡς τὸ πλεῖστον ἐχ τούτων ἐχόντων. λέγει δὲ χαὶ τὰ μεταλλευόμενα 

ἐχ τούτων συνεστάναι" ἔστι δὲ ταῦτα χρυσός, ἄργυρος, χαλχός, σίδηρος, 

μόλιβδος, κασσίτερος χαὶ εἴ τινα τοιαῦτα τούτοις γὰρ ἣ σύστασις ἐξ ὕδα- 

15 τός τε ual γῆς γίνεται ἅμα χαὶ ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως τῆς ἑχατέρου, 

λέγων ἑχατέρου ἀναϑυμίασιν τήν te ἀπὸ τοῦ ὕδατος, ἥτις ἐστὶν ἢ ἀτμι- 1 

δώδης, ual τὴν ἀπὸ τῆς γῆς, ἥτις ἐστὶν ἢ ξηρά τε χαὶ χαπνώδης. ἐχ 

γὰρ τῆς διπλῆς ταύτης ἀναϑυμιάσεως, οὔσης ἀπὸ ἑχατέρου ἐχείνων, ᾿ ἐγχα- 

ταχλειομένης ἐν τῇ τῇ χαὶ TREY γίνεται τά te μεταλλευτὰ χαὶ τὰ 

90 ὀρυχτά, τὰ μὲν ὀρυχτὰ ἐχ THs τὸ ooh πλέον exons ἀναϑυμιάσεως. τὰ 

ὃΣ μεταλλευτὰ ἐκ τῆς τὸ ὑγρόν. εἴρηχξ δὲ περὶ τούτων ἐπὶ τέλει τοῦ τρίτου 

τῶν δίετεωρολογιχῶν. 

Ταῦτα δέ φησι τὰ συνιστάμενα ἐκ τῶν προειρημένων τοῖς τε ἰδίοις τῶν 

αἰσϑήσεων διαφέρειν ἀλλήλων, ἅπερ ἐστὶ ποιητικά, χαὶ τῷ παϑητιχά τινῶν 25 

εἶναι. οἷς τε γὰρ διατίθησι τὰς αἰσϑήσεις, διαφορὰ ἐν αὐτοῖς ἐστι (ἔστι 
ιῷ σι 

ὃξ ταῦτα χρώματα, χυμοί, εὐωδίαι, δυσωδίαι, ψόφων διαφοραί" τὰ μὲν γὰρ 

αὐτῶν ψοφητιχά, τὰ δ᾽ ἧττον" ἔτι τε at ἁπταὶ ἐναντιώσεις), τούτοις TS 

οὖν διαφέρει ἀλλήλων οὖσι ποιητικοῖς χαὶ ἔτι ἄλλοις, φησίν, οἰχείοις πά- 

ϑεσι" χατὰ yap ταῦτα μᾶλλον εἰδοποιεῖται. ταῦτα δ᾽ ἐστίν, ἀφ᾽ ὧν λέγεται 

80 διὰ τὸ πάσχειν αὐτὸ δύνασϑαι: λέγεται γὰρ τὰ μὲν πηχτά, ἃ τοῦτο τὸ 

πάϑος οἷά τε πάσχειν ἐστί, τὰ δὲ τηχτὰ πάλιν, ἃ τοῦτο; ὁμοίως χαὶ 30 

UAT τὰ προειρημένα; τουτέστι τὰ 2 
2 ἴω Qa es χαμπτόν, χαὶ τὰ τοιαῦτα. 

ὁμοιομερῆ, χατὰ ταῦτα τὰ πάλη ὃ διαφέρει ἀλλήλων μάλιστα" παϑητιχὰ γάρ, 

ὥσπερ χαὶ τὸ ξηρὸν χαὶ τὸ ὑγρόν. ὡς γὰρ αὗται at δυνάμεις παϑητιχαί, 

35 οὕτως καὶ τὰ ἐχ τούτων συνεστῶτα σώματα, ἅπερ ἐστὶ τὰ OU.0L0U.E07," 

ταῦτα yap συνέστηχεν ἐξ ὕδατός te χαὶ τῆς, ὧν τὸ υὲν ὕδωρ δγρόν, ἢ δὲ 

ΥἿἹ ξηρόν, καὶ ἔστι φυσικὰ ταῦτα τὰ σώματα χαὶ πρῶτα τῶν συνϑέτων᾽ 3 

ἐχ γὰρ τῆς τῶν ὁμοιομερῶν συνθέσεως τὰ ἀνουνοιομερῆ). 

ὃ σῶμα B'W ἔσται B 5 ϑερμοῦ) ψυχροῦ Β' 10 τὰ om. BWa 

13 χρυσὸς ἄργυρος post σίδηρος exh. BWa 17 ἣ om. if 18 ἑχατέρων | 

19 te om. I 20 dpexta bis BIW 21 ἐπὶ téher-—- ΜΙετεωρολογικῶν (22)] 

ΓΟ p. 878218sqq. 23 προειρημένοις 1 24 post ἐστὶ a τῷ | τῷ] τὰ ἃ 

25 ἐστι om. BWa 27 τε post ἔτι om. [: τῷ a 32 χαπτόν I: χαμπόν W: 

καμπτὰ ἃ 34 ὑγρὸν χαὶ τὸ ξηρὸν coll. BWa 36 ὧν] ὡς BIW 37 ξηρά B 
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Μέλλων δὲ λέγειν περὶ τῶν παϑῶν, xa ἃ εἰδοποιεῖται τὰ σύνϑετα 50 

τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων χαὶ τῶν χατὰ ταῦτα εἰδοποιουμένων, πρῶτον͵ 
2 ἐν 5 ‘ \ [4 ~~ ? 5 μ᾿ \ 33> "4 ὃ ,ὔὕ 

ἐχτίϑεται, τίνα ἐστὶ ual πόσα ταῦτα χατ᾽ ἀριθμὸν τὰ εἰδοποιούμενα δυνά- 
x ~ , , ΄ - , 

ust ἢ ἀδυναμίᾳ tod πάσχειν τι τούτων, xa) ἃ πάϑη αἱ τῶν συνϑέτων te 
\ φ. - , aN Χ » 4 > 4 A cae 

5 χαὶ ὁμοιομερῶν σωμάτων εἰσὶ πρὸς ἄλληλα διαφοραί. ἐχϑέμενος ὃὲ ὀχτω- 
La) 5 ὮΣ > A N ~ ~ ΄ > δ ud Δ ἀλλ Ad 

χαίδεχα ἀντιϑέσεις, ais τὰ πλεῖστα τῶν σωμάτων διαφέρειν φησὶν ἀλλήλων, 
~ , ~ ~ 5 "A 

ἑξῆς περὶ ἑχάστου τῶν ἐν tats ἐχχειμέναις ἀντιϑέσεσι λέγει τί ἐστι, καὶ τίνα 

δύναμιν ἔχει. | χαὶ ἐπεὶ πρῶται ἦσαν τῶν ἀντιϑέσεων πηχτὸν ἄπηχτον, bv 

τηχτὸν ἄτηχτον, φϑάνει δὲ περὶ αὐτῶν ἤδη πεποιῆσϑαι λόγον, εἰρῆσϑαι 
10 μέν φησιν ἤδη περὶ αὐτῶν χαϑόλου τε χαὶ χοινῶς, οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ νῦν 

ἐπαναλαβὼν ἐρεῖν φησι περὶ αὐτῶν. xat λέγει" τῶν γὰρ πηγνυμένων σωμά- 
των τὰ μὲν ὑπὸ ϑερμοῦ πήγνυται, τὰ δὲ ὑπὸ ψυχροῦ, ὡς προείρηται, τὰ 

\ ~ ~ ~ > 

μὲν ὑπὸ tod ϑερμοῦ τῷ Exyoatvectar ὑπ or 

2 ~ \ > » - ς \ \ αὐτοῦ τὸ ἐν αὐτοῖς ὑγρὸν χαὶ 
»"» ΄ σ Ἁ Fi a \ ¢ σ "3: , 4 - ἈΝ i ~ | ~ 

ἐξατμίζεσϑαι: οὕτως τὸ νίτρον καὶ of ἅλες πήγνυνται" ὑπὸ δὲ τοῦ ψυχροῦ 
a ~ 2 , Wo) ~ L ἢ ΄ ΤΣ 5) ~ oO ε 

15 τῷ ἐχϑλίβεσϑαι τὸ ἐν τοῖς πηγνυμένοις ϑερμόν: οὕτως ex τοῦ ὕδατος ὃ 

χρύσταλλος πηϊνυμένου γίνεται τῷ τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν αὐτῷ ἐπιχρατούμενον 
ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ἐχχρίνεσϑαι. ὥστε τῶν πηγνυμένων τὰ μὲν ὑγροῦ ἀπου- 

σίᾳ, τὰ δὲ ϑερμοῦ πήγνυται. οὗ δὲ τῇ ἀπουσίᾳ πήγνυται, τῇ τούτου 
’ I ge AX σ \ \ ’’ ἐδ. Ἁ ve ~ , σ A ~ 

παρουσίᾳ λύεται. διὸ ἅλες μὲν χαὶ νίτρον ὑπὸ ὑγροῦ λύονται" ὅσα γὰρ τῇ 

90 τοῦ ὑγροῦ ἀπουσίᾳ πήγνυται, ταῦτα λύει χαὶ τήχει τὸ ὑγρόν, ἂν μὴ οὕτως 10 
πηϊνύμενα συνέλϑῃ τε χαὶ πυχνωϑῇ, ὡς μὴ δέχεσϑαι διὰ τῶν πόρων 
ὕδωρ, τῷ στενωτέρους εἶναι αὐτοὺς τῶν τοῦ ὕδατος ὄγχων. διὰ τοῦτο γάρ, 
ξ΄ ay \ 5 / SOX Cx , A ~ c ~ , Vo Ἀ 

ὡς εἶπε πρὸ ὀλίγου, οὐδὲ 6 χέραμος Ord τοῦ ὑγροῦ τήχεται. ἔδει μὲν 
\ oh Al c \ o> , ΄ \ id \ , 3 la Oar ¢ γὰρ αὐτὸν ὑπὸ ὕδατος λύεσϑαι" πήγνυται yap ὑπὸ πυρός" οὐ λύεται δὲ Ox 

25 αὐτοῦ διὰ τὴν πυχνότητα᾽ xat ὀλίγον γὰρ ξηραινόμενος Oxo τοῦ ϑερμοῦ 
τὴν ἔχχρισιν τοῦ ὕδατος εἰς ἀέρα μεταβάλλοντος ποιεῖται" δι᾿ ὧν δὴ ὁ ἀὴρ 
πόρων ἐξελήλυϑε λεπτότερος Wy, διὰ τούτων οὐχ οἷόν τε τὸ ὕδωρ διελϑεῖν. 15 

ὅσα ὃὲ wy οὕτως ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ πέπηγεν ὡς ὁ χέραμος, πάντα ὑπὸ τοῦ 
ε ~ 37 ε ΄ σ νὰ Ὲ Δ - 3 : ~ ΄ 
ypod λύεται, ὡς νίτρον, ἅλες, γῇ ἣ ἐκ πηλοῦ" οὐ γὰρ ἣ Ex τοῦ χερᾶμου. 

» aX \ σ »Ἄ ~ 4 ig c δι [4 

80 χρύσταλλος δὲ χαὶ ὅσα ἄλλα ϑερμοῦ στερήσει πήγνυται, ὡς τὰ μεταλλευό- 

μενα, ὑπὸ ϑερμοῦ τήχεταί τε χαὶ λύεται. τίνα μὲν οὖν πηχτὰ τῶν σω- 
΄ 5 \ \ , BA 3 \ \ \ \ \ » δι΄, Δ \ 

υάτων ἐστὶ χαὶ AUTH, εἴρηται, ἀλλὰ χαὶ τὰ πηχτὰ μὲν Atyxta δέ" ὃ γὰρ 

χέραμος χαὶ λίθοι τινὲς τοιοῦτοι. 
Ti ΔΩ͂ ae a 2 r~ fe \ ἊΝ ἂν τι > σ ‘ 4 (va δὲ ἄπηχτα, ἐφεξῆς λέγει. φησὶ δὴ ἄπηχτα εἶναι ὅσα μὴ ἔχει 8ὅ 

ἐν αὑτοῖς ὑγρότητα ὑδατώδη μηδὲ ὕδατός ἐστιν, ἀλλὰ tO πλεῖον ἐν αὑτοῖς 
~ Vv ~ c ~ ~ 

γῆς ἔχει χαὶ ϑερμοῦ, ὁποῖόν ἐστι τό te μέλι χαὶ ὁ γλυχύς. ταῦτα γὰρ πολὺ 

= 
© or 

1 δὲ om. a 2 xa}? αὑτὰ BWa ὃ ἐστὶ om. a ἀριϑμῶν 1 5 avoporo- 

νερῶν a 10 καϑόλου --- περὶ αὐτῶν (11) om. 1 13 τοῦ om. ἃ 14 post 

οὕτως add. xat a 15 ϑερμόν] ὑγρόν a 16 τῷ om. W 19 διὸ] οἷον 

BWa μὲν om. a 20 ταῦτα λύει καὶ] τῇ τούτου παρουσία λύεται I 

23 οὐδὲ ὁ] ὁ δὲ B! ὑπὸ --- τήχεται] ὑγροῦ παρουσίᾳ λύεται I 24 αὐτὸ ἃ post 
πήγνυται add. μὲν 1 26 thy om. I δὴ] δὲ B? 28 δὲ om. I 30 πήγνυνται B 

32 post λυτά add. τίνα δὲ πηχτά I ta] τίνα a ἄτηχτα)] ἄπηχτα 1: τηχτὰ BIW 

36 ὁ γλυχύς] sic B11W: supr. vers. add. οἶνος B3; τὸ γλεῦχος ἃ: γλεῦχος Arist. αὐτὰ B1Wa 
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τὸ ϑερμὸν ἐν αὑτοῖς ἔχει χαὶ ἔστιν ὥσπερ ζέοντα" διὸ παχύνεται υὲν ὑπὸ 
τοῦ ϑερμοῦ, οὐ μὴν χαὶ πήγνυται. Snipe φησιν εἶναι χαὶ τὰ ἔχοντα μὲν 
ὕδατος, τὸ δὲ πλεῖον ἀέρος: διὰ τοῦτο γὰρ οὔτε τὸ ἔλαιον πήγνυται οἷς Ξ 
ὃ χυτὸς nee λέγοι δ᾽ ἂν τὸν ὑδράργυρον. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ γλίσχρα 40 
πήγνυται" διὸ οὔτε πίσσα οὔτε ἰξός. ἑξῆς OE τίνα ἐστὶ μαλαχτὰ τῶν 

yotmy λέγει’ φησὶ δὴ ταῦτα εἶναι μαλαχτά, ὅσα πέπηγεν οὐχ ὄντα 
on 

ny 
ὕδατος, ἀλλὰ γῆς μᾶλλον. ὃ μὲν γὰρ χρύσταλλος, ἐξ ὕδατος ὧν χαὶ 

Ν᾿ ὶ πεπηγώς, οὐχ ἔστι μαλαχτός: ὅσα δὲ γῆς μᾶλλόν ἐστι χαὶ οὕτως πέπηγεν. 
ὡς μήτε ἐξιχμάσϑαι πᾶν τὸ ὑγρὸν ἐξ ah ὥσπερ ἐπὶ tod vit 00D χαὶ 

10 τῶν ἁλῶν Casey γὰρ πᾶν τὸ ὑγρὸν ἐξίχμασται), μηδὲ ἀνωμάλως ἔχειν 
ὥσπερ ὃ χέραμος Coe. δ᾽ dy tov χέραμον ἀνωμάλως ἔχειν ἤτοι ὑγρότητι, 45 
ὡς Βχάντος μέν τινα αὐτοῦ Pre: ἀνώμαλον δέ, 7% ἀνωμάλους τοὺς 
πόρους ἔχεῳ τὸν χέραμον λέγει, ὅτι μὴ ἐπ’ εὐϑείας), ὅσα δὴ γῆς πλέον 
ν 
ἔχοντα Ἐπ πη εν οὕτως, ὡς μὴ τέλεον ἐξ αὐτῶν τὸ ὑγρὸν ἐξιχμάσϑαι, μηδὲ 

15 ἀνωμάλως ἔχειν τοὺς πόρους χειμένους, ἀλλ᾽ ἔστιν ἑλχτά, ὡς ἑλχόμενα 
ἐπίδοσιν ἔχειν ἄνευ τοῦ βραχῆναι, οἷά ἐστι νεῦρον, ἱμάς, ταῦτα μαλαχτά. 

ἀλλὰ χαὶ ὅσα τῶν πεπηγότων ἐλατά ἐστιν οὐχ ὄντα ὕδατος, χαὶ ταῦτα 
μαλαχτά ἐστι, μαλαχτὰ δὲ πυρί, ὡς σίδηρος (ϑερμανϑεὶς γὰρ μαλάσσεται), 50 

ἀλλὰ χαὶ χέρας. ἀλλὰ χαὶ ξύλα τινὰ ϑερμαινόμενα πέφυχε χαάμπτεσϑαί 

20 te χαὶ μαλάσσεσθϑαι. “ ἐπιζητήσεις δ᾽ ἄν τις, εἰ ἔστι τινὰ τῶν ) 2 ὕδατος 

ὶ τῶν ἀτήχτων 

δὶ 
ΓΕ τ δι = imate 

πεπηγότων ἐλατά. λέγει OF χαὶ τῶν τηχτῶν τε xual λυτῶν xa 

τὰ μὲν τεγχτὰ εἶναι, τὰ δὲ ἄτεγχτα, τεγχτὰ μὲν ὅσα δέχε ται ἐν αὑτοῖς 

ὕδωρ βραχέντα, ὡς δγρύτερα γίνεσϑαι χαὶ μαλακώτερα, ἄτεγχτα ὃὲ τὰ μὴ 

τοιαῦτα. τεγχτὸν μὲν ἔριον χαὶ γῇ, ἄτηχτα ὄντα, χαλχὸς δέ, τηχτὸς wy, 

ἄτεγχτός ἐστιν’ ἔστι δὲ ὁ χαλχὸς myers ὧν οὐχ | ὑπὸ ὕδατος τηχτός, 13i 
GAN ὑπὸ πυρός. λέγει δὲ xat τῶν ὑπὸ ὕδατος CURRIE ἔνια ἄτεγχτα εἶναι, 

bo or 

ὥσπερ νίτρον καὶ ἅλας: οὐ yap διαμένοντες ἐν τῷ βρέχξεσϑαι γίνονται 

pe aeErSAne ὅπερ ἴδιον τῶν τεγχτῶν. λέγει δὲ χαϑόλου τεγχτὰ εἶναι ὅσα γῆς 
ὄντα ἔχει τοὺς πόρους μείζους τε τῶν τοῦ ὕδατος ὄγχων χαὶ σχληροτέρους, 

, X ε > Sh ee 4 -οῦ, a ΝΞ = 4 30 μείζους μὲν, ὡς δέχεσθαι de αὐτῶν τὸ ὕδωρ, σχληροτέρους δέ, ὡς μὴ 

λύεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ. τηχτὰ ὃὲ ὕδατί φησιν εἶναι ὅσα dv ὅλων αὐτῶν ὅ 
΄ 

δέχεται τὸ ὕδωρ, οὐ διὰ πόρων μόνων σωζομένων χαὶ μενόντων μετὰ τὸ 
we, \ ox ΄ a. \ ~ \ \ ~ \ 

δέξασϑαι τὸ ὕδωρ. λέγει δὲ χαὶ τοῦ τὴν μὲν γῆν xual τέγγεσϑαι χαὶ 
τήχεσϑαι ὑπὸ τοῦ ὕδατος. τὸ δὲ νίτρον τήχεσϑαι μέν. τέγγεσϑαι δὲ μὴ i ’ | t ? εἰ | 

4 ἀλλ᾽ οὔτε I 6 post φησὶ add. γὰρ I 9 ἐξιχμάζεσϑαι I ἐξ αὐτῶν] 

ἀπ᾿ αὐτοῦ 1 10 ἁλῶν] ἄλλων BIWa ἐξιχμᾶται Β ἃ ἔχει BLW 

11 ὑγρότητι exp. Β 12 ἔχοντος in ἔχοντα corr. B! αὐτοῦ in αὐτὸν corr. B 

7 ἀνωμάλως BWa 13 δὴ] δὲ BIW 15 χειμένη, ut vid., I 16 post 

ταῦτα add. τὲ οὖν B'Wa 17 ἀλλὰ om. B'Wa καὶ ἄλλα ὅσα Β' 

21 post τηχτῶν add. τινὰ τεγχτὰ I λυτῶν καὶ] αὐτῶν a: om. BW 22 εἶναι 

om. a: εἶναι --- ateyxta om. BW ante τεγχτὰ μὲν add. ἔστι δὲ BWa 24 ἄτηχτα) 

ἄτεγχτα 1 26 εἶναι om. BWa 27 post ὥσπερ add. zat BWa ἅλας 

seripsi: ἅλες libri 30 δι᾽ αὐτῶν] δι᾽ om. BW: αὐτὰ a 32 οὐ διὰ] οὐ om. I: 

οὐδαμῶς τῶν Wa μόνων om. Wa do et 34 τέγκεσϑαι | 
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to οι 

9,9 αἰτίαν, ὅτι τὸ μὲν νίτρον δι᾿ ὅλου αὐτοῦ τοὺς πόρους ἔχει, χαὶ πανταχοῦ 
συντετρημένοι ἀλλήλοις εἰσὶν of ἐν αὐτῷ, διὸ εὐθὺ τῷ δέξασϑαι τὸ ὕδωρ 
διαιρεῖται On? αὐτοῦ τὰ μόρια αὐτοῦ: ἐν GE τῇ γῇ of μὲν οὕτως ἔχουσι 
πόροι, ὡς δι᾿ ὅλης αὐτῆς εἶναι, of δὲ οὕτως, ὡς παραλλὰξ χεῖσθαι χαὶ 

μὴ συντετρῆσϑαι εἰς ἀλλήλους. ὅταν μὲν οὖν χατὰ τοὺς GV ΤΕΣ ΠΥ 

εἰς Se πόρους χαὶ dv ὅλης ὄντας αὐτῆς δέξηται τὸ ὕδωρ, τήκεται" 
ὅταν δὲ χατὰ τοὺς παραλλὰξ χειμένους, τέγγεται μέν, οὐ τήχεται δέ. εἴη 
δ᾽ ἂν χἀχεῖνο λέγειν ἑπομένως τῷ προειρημένῳ, ὅτι ἧς μὲν γῆς ot πόροι 
σχληρότεροί εἰσιν, αὕτη τέγγεται μέν, οὐ τήχεται δέ, ἧς δὲ τυ τ 

αὕτη τήχεται" of δὲ τοῦ νίτρου μαλαχώτεροι ὄντες ἀεὶ ἐν τῷ δέχεσϑαι τὸ 

ὕδωρ λύονται. | 

τὸ 

Λέγει δὲ ἑξῆς χαὶ τίνα ἐστὶ τῶν σωμάτων χαμπτά τε χαὶ εὐϑυντά, 191 
τίνα δὲ χαὶ ἄχαμπτα, χαὶ ὅλως τί ἐστι τὸ χαμπτόν τε χαὶ εὐϑυντόν, χαὶ 

a oT. a 6 ἀα ἐσθ χαὶ εὐϑύνεσϑαι, χαὶ ὅτι τὸ ἀναχαμπτόμενον χάμπτεται 
χαὶ τὸ χαταχαμπτόμενον. λέγει δὲ χαὶ περὶ χαταχτῶν χαὶ ϑραυστῶν, χαὶ 

ὅτι ἔνια μὲν τὸ ἕτερον τούτων ἐπιδέχεται, ἔστι δ᾽ ἃ ἀμφότερα, ὡς χαὶ 
χατάσσεσϑαι χαὶ ϑραύεσϑαι. λέγει ὃὲ ual τί ἐχάτερον τούτων, χαὶ τίς 

αὐτῶν ἣ διαφορά, χαὶ τίς ἢ αἰτία Exatépov τῶν παϑῶν τούτων. λέγει 
χαὶ περὶ ϑλαστῶν χαὶ ἀϑλάστων, τίνα τέ ἐστι χαὶ διὰ τί, χαὶ τί ἐστι τὸ 
ὑλᾶσϑαι χαὶ τὸ μὴ ὕϑλᾶσϑαι: ἀλλὰ χαὶ ὅτι τῶν ϑλαστῶν τὰ μὲν χαὶ μαλαχτά 
ΟΣ στιν, ὡς χηρός, τὰ OF σχληρότερα, ὡς χαλχός. ἀλλὰ χαὶ τῶν ἀϑλάστων 
τὰ ey σὴ ὙΠ: ὡς χέραμος (ἀὕλαστον yap 6 χέραμος), τὰ δὲ ὑγρά, ὡς 
ὕδωρ᾽ οὐ γὰρ ὕλᾶται τὸ ὕδωρ ἐν τῷ ὑπείκειν, ἀλλὰ διαιρεῖται χαὶ ἀντι- 

υξϑίσταται. λέγει χαὶ τίνα τῶν ϑλαστῶν πλαστά ἐστι, τουτέστιν ὑπαχού- 
οντα πλάσει, τίνα ὃὲ πλαστὰ υὲν οὔ, πιεστὰ δέ, χαὶ τί τὸ πιεστόν, χαὶ 

τίνα πιέζεται σώματα χαὶ διὰ τί. λέγει δὲ χαὶ τί ἐστιν ὦσις χαὶ τί 
i ~ a , \ ~ ΄ 

πληγή. χαὶ τίς αὐτῶν διαφορά. λέγει δὲ χαὶ τίνα τῶν σωμάτων ἐστὶν 
X 

τὸ ἕλχεσϑαι. ἀλλὰ χαὶ ὅτι ἔνια μὲν xual ἑλχτά ἐστι χαὶ 

τ 
ἑλχτά. χαὶ τί 

πιεστὰ τῶν σωμάτων, τὰ δὲ τὸ ἕτερον τούτων ἔχει μόνον. λέγει δὲ χαὶ 

περὶ ἐλατῶν χαὶ ἀνηλάτων χαὶ λέγει τί ἐστι τὸ ἐλατὸν χαὶ τί τὸ ἀνήλατον, 

ὅτι τὰ μὲν ἐλατὰ πάντα χαὶ ϑλαστά, τὰ δὲ ϑλαστὰ οὐ πάντα ἐλατά. 
34 \ Ἂ \ = τῷ ~ Per et ῦν- ΓΞ \ \ 2 , > ‘ >) bl 4 \ ‘ 

GKAG χαὶ OTL τῶν TLEGTMY TA μεν ἐλατά εστι. τὰ ὁ OD. λέγει χαι περι 

XN σχιστῶν χαὶ ἀσχίστων, χαὶ τίνα ἀσχίστα, χαὶ τί τὸ σχίζεσϑαι, χαὶ τίνι 

eran mae : : . 
2 εὐθὺς a τῷ] τὸ 1 7 τοὺς om. I οὐ τήχεται] συντήχεται, ut vid., B 
ὃ éxopévous BWa ἧς μὲν] τῆς μὲν B! 10 ἀεὶ] ὡς 1 ἐν τῷ ἐνδέχεσϑαι BW 
ι2 δὲ om. ἃ τε om. Wa 15 τίνα δὲ καὶ] καὶ τίνα Ba: zat τίνα δὲ χαὶ W 
post ἄχαμπτα add. χαὶ ἀνεύϑυντα a 14 χάμπτεται] χάμπτεσϑαι δύναται Β 
15 χαὶ τὸ χαταχαμπτόμενον om. BIW ταχτῶν W 16 36° ὦ “corre Be: 

15 

SS —) - 

20 

1 

Da 
oc 

ΒΉ ἃ 17 χατάγεσϑαι ἃ 18 post λέγει add. δὲ Ba 20 xai τὸ] 7 BWa 
post μὲν om. BWa 21 ws 6 xnpds B σχληρὰ BWa ws 6 

χαλχός a 22 ὁ] ὡς BIW 23 ὕδωρ ἐν τῷ supr. vers. add. B3 24 post 
λέγει add. δὲ BWa 28 ἐστὶ post πιεστὰ (29) coll. BWa 29 μόνον τούτων ἔχει coll. 
BW 30 λέγει om. BWa τί post χαὶ om. BWa 32.33 περὶ τῶν σχιστῶν B 

χαὶ 
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διαφέρει σχίσις τομῆς" χαὶ τίνα ἐστὶ τμητά, καὶ ὅτι ἔνια ual σχιστά ἐστι 
χαὶ τμητά, σχιστὰ μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ χατὰ μῆχος, τμητὰ δὲ χατὰ πλά- 
τος. λέγει δὲ χαὶ τοῖς τῶν ἄλλων, ὧν πρὸ ὀλίγου τὸν ἀριϑωὸν ἐξέϑετο 80 

‘ 

ὡς χατὰ δύναμιν χαὶ ἀδυναμίαν λεγομένων. γλίσχρον te γάρ φησιν εἶναι, 
\ yn »" ε > , > ~ ~ 

5 ἂν Ehutov ἢ ὑγρὸν ὃν μαλαχὸν ἢ γίνεσϑαι δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν σωμάτων, 

ὅσα οὕτως eee ἔχει, ὡς ἐπαλλάσσειν αὐτῶν τὰ μόρια ἀλλήλοις 
χαὶ τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ συνηρτῆσϑαι, ὡς at ἁλύσεις, χαὶ μὴ εὐαπόλυτον 

\ A εἶναι. τὰ γὰρ τοιαῦτα ἕλχτά ἐστιν, ἐπὶ πολὺ δυνάμενα ἐχτείνεσϑαι uy . 

> Lae \ , ." Ἡ δ 9h \ ~ ! 1 \ » = ἐς 
διασπώμενα χαὶ πάλιν συνιέναι" τὰ OF UH τοιαῦτα ψαϑυρὰ zal εὔϑραυστα. 85 

10 λέγει ὃὲ χαὶ τίνα μὲν ee τίνα ὃς ἀπίλητα ἐστι, xat τίνα χαυστὰ χαὶ 
, 

τίνα ἄχαυστα, χαὶ διὰ τί τὰ χαυστὰ τοιαῦτά ἐστι" διὰ 7 (ap τὸ ἔχειν πόρους 

πυρὸς δεχτιχοὺς ual ὑγρότητα ἐν τοῖς πόροις τοῖς χατ᾽ εὐθυωρίαν dobeve- 
στέραν πυρός, τουτέστιν χαυστήν. 

“Eig? οἷς ye περὶ τῶν ϑυμιατῶν χαὶ ἀϑυμιάτων, zat λέγει ϑυμιατὰ 

Ox 15 εἶναι Goa ἔχει μὲν ὑγρότητα, οὐ μὴν ταύτην: ὥστε πυρουμένων αὐτῶν 

χαὶ ϑερμαινομένων αὐτὴν xa’ ἑαυτὴν ἐξατμίζειν ἄνευ τοῦ σώματος τοῦ 
τὴν ὑγρότητα ἔχοντος. εἰπὼν δὲ μὴ ἐξατμίζειν χαϑ᾽ αὑτὴν τὴν ἐν τοῖς | 
ϑυμιατοῖς ὑγρότητα πυρουμένων αὐτῶν, περὶ ἀτυΐδος εἶπε, τί ἐστιν ἢ 158: 

αἀτυίς- ἢ γὰρ ὑπὸ ϑερμοῦ χαυστιχοῦ ἐξ ὑγροῦ εἰς ἀέρα χαὶ πνεῦ Dum ἔχχρισις 

20 ὑγραντιχή. τῶν ὃξ ϑυμιατῶν ἢ ὑγρότης οὐχ ὑπὸ πυρὸς x ἀέρα ὕϑερμαι- 

νομένων ἐχχρίνεται, ὡς αὐτὰ ὑπομένειν (συναναλίσχεται γὰρ καὶ αὐτὰ ἐν 
τῇ ϑυμιάσει) ἀλλὰ ὑπὸ χρόνου: παλαιουμένων γὰρ ἢ μὲν ὑγρότης ἐξατμί- 

\ > = ‘ i \ ~ , 

ζεται, αὐτὰ δὲ τὰ μὲν ξηρὰ γίνεται, τὰ δὲ χαὶ τέλεον εἰς γῆν μεταβάλλει. or 

ἢ ὃὲ ἔχχρισις ἢ ἀπὸ τῶν ϑυμιατῶν tod ὑγροῦ ἢ ὑπὸ χρόνου ἀλλ᾽ ody ὑπὸ 

πυρὸς γινομένη διαφέρει τῆς ὑπὸ πυρὸς γινομένης, ὅτι αὕτη οὔτε δγραντική to σι 

Db) > a Nee! ~ wee ~ ε 5 

ἐστιν οὔτε πνεῦμα γίνεται ἢ ἀπ’ αὐτῶν ἔχχρισις tod ὑγροῦ. ὡρίσατο δὲ 
ἣν 

~ Γ᾿ ~ 7,7 5) ~ as 

χαὶ TO πνεῦμα ῥύσιν συνεχῆ ἀέρος ἐπὶ μῆχος, ὃ προσλαβὸν τὸ ἀπὸ τοιᾶσδέ 
tv τινος ἀρχῆς ῥεῖν εἴη ἂν ἄνεμος. αὐτὸ μὲν οὖν xa’ αὑτὸ τὸ ὑγρὸν 

πυρουμένων τῶν ϑυμιατῶν οὐχ ἐχχρίνεται, χοινὴ δ᾽ ἣ ἔχχρισις γίνεται ἅμα 
80 ὑγροῦ τε χαὶ ξηροῦ ἀέρος. διὸ οὔτε ὑγραίνει ἢ ἔχχρισις αὕτη, ἀλλὰ 10 

υᾶλλον ἡ εν μολύνεται γὰρ τὰ πλησίον ὑπὸ τῆς τοιαύτης ἐχχρίσεως. 
λέγει G5 χαὶ τὴν μὲν τῶν ξυλωδῶν ϑυμίασιν λέγεσϑαι χαπνόν, τοιαῦτα δὲ 
χαὶ τὰ ὀστᾶ χαὶ at τρίχες ual τὰ φύλλα" ἢ δὲ τῶν πιόνων ϑυμίασις λιγνύς 

1 τρμητά] τρήματα ΒῚῚΝΥ 4 post εἶναι add. ὃ BWa 5 ὃν] ἡ W, ex ὃν corr. 
Bua) ἃ μαλαχτὸν B'ILW ἢ om. B: ὃν W 6 αὐτοῦ BWa 8 ἐλατά B! 

9 ψαϑυρὰ --- τίνα μὲν (10)] ἑλχτά ἐστιν ἐπὶ πολὺ δυνάμενα ἐχτείνεσϑαι iterat Β', corr. B? 

ψαϑυρὰ in lacuna VI litt. om. 1 εὔϑραστα Wa 10. 11 zat τίνα ἄχαυστα -- 

χαυστὰ om. BIW 11 τὰ χαυστὰ om. a 12 ὑγρότητος B'W 14 Ἐφ᾽ 

οἷς om. Β: ᾿Επὶ τούτοις a post λέγει prius add. zat BWa ϑυμιατῶν te 

χαὶ BWa 15 εἶχε B!W 17 μὴ] μηδὲ I 18 τίς I 20. 21 ϑερμαινομένη 1 

21 συναλίσχεται BW 23 γίνεται ξηρὰ coll. B'Wa 24 ἡ post ἔχχρισις om. B'W 

24 et 29 ϑυμιαμάτων 1 25 αὐτὴ BWa 27 προσλαβὼν W 28 οὖν 

ex οὐ corr. BS 30 ἀέρος] ἀϑρόως Arist. F Bekk. 33 ἡ δὲ] αὕτη δὲ ἡ BU; 
ἡ δὲ ἡ W 
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or 

30 

δὲ λιπαροῦ χνίσσα. διὰ ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν οὐδὲ ξψεσθαι τὸ ἔλαιον 
l 

λέγει οὐδὲ παχύνεσϑαι" ἔστι γὰρ ϑυμιατὸν λιπαρόν ye ὄν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀτμι- 
ἊΣ > ~ ~ ie ? ¢ > 

στόν: ἣν δὲ τῶν μὲν ἀτμιστῶν τὸ ὑγρὸν ἐχχρινόμενον xat’ αὑτό, τὰ δὲ 

ϑυμιατὰ χαὶ αὐτὰ σὺν τῷ ὑγρῷ τῷ ἐν αὐτοῖς ἀναλίσχεται ϑυμιώ- 

μενα. τὸ δὲ ὕδωρ οὔ φησιν εἶναι ϑυμιατόν, ἀλλ᾽ ἀτμιστόν, ὅτι δγρὰ ἀλλ᾽ 

od μετὰ ξηρότητος ἣ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἔχχρισις ϑερμαινομένου γίνεται. λέγει δὲ 

χαὶ τῶν οἴνων τὸν μὲν τλυχὺν ϑυμιᾶσϑαι: εἶναι γὰρ πίονα χαὶ παραπλή- 

σιον τῷ ἐλαίῳ ποιεῖν: μμήτε γὰρ ὑπὸ ψύχους πήγνυσθαι καίεσϑαί τε ὥσπερ 

χαὶ τὸ ἔλαιον μήτε εἶναι χυρίως οἶνον ἢ τῷ ὀνόματι, μὴ ποιοῦντά γε τὰ 

τοῦ οἴνου: τῷ γὰρ μὴ ἔχειν τὸν χυμὸν οἰνγώδη οὐδὲ μεϑύσχει, τοῦ δὲ 

τυχόντος οἴνου τὸ μεϑύσχειν. μιχρὰν δέ φησι γίνεσϑαι τὴν ἀπ’ αὐτοῦ 

ϑυμίασιν, τουτέστιν οὐχ ἐπὶ πολὺ χεομένην: διὸ καὶ φλόγα γίνεσϑαι αὐτὸν 

ϑυμιώμενον, ἐχπυρουμένης xual φλογουμένης τῆς ἀναϑυμιάσεως διὰ 

παχύτητα. 
Λέγει δὲ χαὶ τίνα ἐστὶ καυστὰ τῶν σωμάτων χαὶ τίνα ἄχαυστα, καὶ 

πάλιν τῶν χαυστῶν τίνα μὲν χαὶ φλόγα ποιεῖ, τίνα δὲ χαίεται μέν, οὐ μὴν 
χαὶ φλόγα most? ἔνια δέ φησι χαὶ ἄνϑραχας ποιεῖν τῶν φλογιστῶν. λέγει 
δὲ φλόγα ποιεῖν xatoueva ὅσα ϑυμιατὰ ὄντα μὴ ἔστιν ὑγρά. τὸ γὰρ ἔλαιον 
χαὶ ἢ πίσσα χαὶ τὰ ἄλλα ὑγρά" διὸ οὐ φλογιστὰ xafP αὖὗταά, μετ᾽ ἄλλων 
δὲ υἱγνύμενα χαὶ ἐπιχεόμενα. μάλιστα δὲ φλογιστὰ ὅσα χαπνὸν ἀνίησι" 
φλὸξ γὰρ χαπνὸς χαιόμενος. ἀνϑραχευτὰ ὃὲ τῶν φλόγα ποιούντων λέγει 
εἶναι ὅσα γῆς πλέον ἔχει ἢ χαπνοῦ. λέγει δὲ χαὶ τὴν αἰτίαν τοῦ ἔνια Hey 

y SA τῶν σωμάτων τηχτὰ ὄντα μὴ εἶναι φλογιστά, ἔνια δὲ φλογιστὰ μέν, ae 
\ , 

ὶ 9) 

\ τὰ 
δ᾽ οὔ, τὰ δὲ χαὶ φλογιστὰ χαὶ τηχτά. λέγει χαὶ τίνα τῶν ϑυμιατῶν χαὶ 

φλόγα ποιεῖ χαὶ τίνα οὔ, χαὶ διὰ τίνα αἰτίαν. τὰ γὰρ μὴ τηχτὰ τῶν 

payee φλογιστα, οὐ τηχτὰ δὲ τὰ πλεῖον γῆς ἔχοντα" ὥστε τῶν ones 

τῶν τὰ πλεῖον γῆς ἔχοντα ἣ ὑγροῦ φλογιστά. ἣ yap ἐν αὐτοῖς γῇ τὸ 
Carne ες La > oT la ect Se ὑπ ΣΕ ΡΝ λ e x nn ΕΣ ξηρὸν ὅμοιον ἔχει τῷ πυρί’ ὅταν οὖν προσλάβῃ χαὶ τὸ ϑερμόν, πῦρ γίνε 

Ney ~ ἣν" - ~ x l4 2 , ται. διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ ἢ GALE πνεῦμα 7 χαπνὸς χαιόμενός ἐστιν, ἃ ἀμφό- 
tepa ξηρά. τῶν μὲν οὖν ξύλων χαὶ ξυλωδῶν, ὥσπερ προεῖ! πεν ἤδη, ἣ 
ἀναϑυμίασις χαπνός ἐστι, χηροῦ δὲ χαὶ λιβανωτοῦ χαὶ πίσσης χαὶ ὅσα ἱ Ι ἱ 
mire Bea 5 9 Ω͂ Δ Cpe oie ΄ ΄ i 07 ᾿ \ πίσσης ἔχει, xa? ὅσον ἔχει ταύτης, ἢ avatoutacrs λιγνύς, ἐλαίου δὲ xat 
τῶν ἐλαιωδῶν, τουτέστι τῶν λιπαρῶν, χνίσσα: ἃ χαὶ ἐλάχιστά φησι nate- 

9 ? 
? c ΄ σ ΄ ΄ - ~ id a , σϑαι xa? αὑτά, ὅτι ὀλίγον ἐν αὑτοῖς ἔχει ξηροῦ, ἣ δὲ μετάβασις χαὶ 

> 35 μεταβολὴ ets τὸ πῦρ διὰ τοῦ ξηροῦ" τοῦτο yap ϑερμὸν γενόμενον ἐχπυροῦ- 

2 ye] τε BWa 7.8 παραπλήσια BWa 8 Ψύχους] ψυχροῦ 1 post πήγνυσϑαι 

add. zat BWa te om. BWa 9 μήτε] μὴ δὲ BWa 10 τὸ γὰρ ἃ 

11 γίνεσθαι post αὐτοῦ coll. BWa 12 χεομένη I: χεομένω a 13 φλογομένης I: 

φλεγομένης Bla ϑυμιάσεως BWa 15 δὲ om. Ba 16 τίνα δὲ --- ποιεῖ (17) 

om. | 11 λέγεται Ba 20 ἐπιχαιόμενα IB3 23.24 ἔνια δὲ τηχτὰ μὲν 

φλογιστὰ δ᾽ οὐ BIW 24 τὰ δὲ χαὶ --- τίνα οὔ (25) om. Ba post λέγει add. δὲ W 

χαὶ 

ἀμ. 

post ϑυμιατῶν om. W 26 post γῆς add. ἢ ὑγροῦ Ba 29. 30 ἔστι 

φότερα | 91 ϑυμίασις BW 35 τοῦτο] τὸ ΒΊ ἃ 

5 20 

40 

45 

50 

> 
i) 



ALEXANDRI IN METEOROLOGICORUM A 9. 10 [Arist. p. 38422] 219 

9) tat μετὰ δ᾽ ἄλλου φησὶ τάχιστα χαίεσϑαι δηλονότι τῶν τοιούτων τό τε 

ἔλαιον zat τὸ λιπαρόν, μίγνυσϑαί τε τὸ συναμφότερον: τὸ γὰρ ξηρὸν μετὰ 

τοῦ λιπαροῦ μιχϑὲν πῖον γίνεται. δῆλον οὖν ὅτι | μετ’ ἄλλου εἶπε τῶν 198. 

~ 

ξηρῶν τινος. λέγει δὲ χαὶ τὰ μὲν ἐχϑυμιώμενα τῶν ὑγρῶν ὑγροῦ μᾶλλον 
λ 

4) γῆς. 5 εἶναι, τὰ δὲ ἐξαπτόμενα χαὶ χαιόμενα ξηροῦ τε χα 
> a y “Ὁ 

Εἰπὼν δὲ περὶ πασῶν τῶν ἀντιϑέσεων τῶν χατὰ δύναμιν ἢ ἀδυνα- 
/ ~ > ΟῚ 

utay λεγομένων, xaP ἃ τὰ ὁμοιομερῆ σώματα διαφέρειν εἶπεν ἀλλήλων, 10 

τούτοις τέ oe: τοῖς πάϑεσι διαφέρειν ἀλλήλων τὰ ὁμοιομερῆ σώματα xat 

ταύταις ταῖς ἁπταῖς διαφοραῖς: πᾶσαι γὰρ at εἰρημέναι ἀντιϑέσεις ἅπταί. 

10 χαὶ πρὸς τούτοις εἰπὼν χυμοῖς τε χαὶ ὀσμαῖς χαὶ χρώμασιν οὐχέτι 

προσέϑηχε χαὶ τὸ τὰ μὲν oe αὐτῶν εἶναι, τὰ δὲ ἄψοφα, ἃ τῆς ἀχοῆς 

ἍΣ τοῦτο δὲ ἣ ὅτι ΕΠ προηγουμένως ἐστὶν αὐτῷ ὁ λόγος τὴν δια- 

φορὰν τῶν αἰσϑητῶν εἰπεῖν, 7 ὅτι evap se ἐστι χαὶ τὸ τῶν ψόφων αἰσθητικὸν 

χριτήριον. εἶπε δὲ χαὶ περὶ τούτων πρὸ ὀλίγου. χαταριϑμεῖται δὲ χαὶ τῦ 

15 τίνα ἐστὶν ὁμοιομερῇ τῶν σωμάτων" τά τε γὰρ μεταλλευόμενα χαὶ ὅσα 
4 , ~ 5 ’ , \ Χ \ /f)> 7 ‘ ιν > 

τούτων τῇ ἐχχρίσει γίνεται: τὰ μὲν yap ἐχ μολίβδου γίνεται, τὰ δὲ ἐξ 
» ~ 5) ~ y aN niyo ~ ~ \ ! > ca 

ἄλλων τῶν ὀρυχτῶν: ἔτι δὲ τὰ ἐν τοῖς φυτοῖς τε χαὶ ζῴῳοις, ἐξ ὧν ἢ 

σύστασις τῶν ἀνομοιομερῶν. χαὶ τὰς ἵνας δὲ τὰς ἐν τοῖς φυτοῖς ἐν τοῖς 

ἀνομοιομερέσιν ἔϑηχεν. 
27. ATE Ἁ X 5 ~ , ws Sia f v os \ \ a 

20 Exel δὲ τὰ μὲν ἀνομοιομερῆ, φησίν, ἄλλας αἰτίας ἔχει (ὕλη μὲν γὰρ 45 

ἐν τούτοις προσεχὴς τὰ ὁμοιομερῆ, ποιητιχὸν ὃὲ τὸ σπέρμα) ἐξ ὧν δὲ τὰ 

ἀνομοιομερῇ (συνέστηχε δέ, ὡς εἴρηχεν, 2x τῶν ὁμοιομερῶν), τούτων ὕλη 

μέν, ὡς προείρηται, τό τε ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρόν, ὧν τὸ μὲν ἣν ὕδωρ, τὸ δὲ 
~ ¢ ~ > , ΄ ΕΝ a pens 

γῆ στ τὸ γὰρ τὸ μὲν ὕδωρ τῆς ὑγρᾶς δυνάμεως, Ἢ GE γὴ τῆς 

bo or 

δι Δ “Ὁ \ \ , ~ 

ξηρᾶς) ποιητικὰ δὲ τὸ ϑερμόν te χαὶ ψυχρόν (ταῦτα γὰρ τὴν σύστασιν τῶν 
»Υς 2 δ , > \ oS , 

διυοιομερῶν ποιεῖ ἐξ εχείνων, τουτέστιν Ex γῆς TS χαὶ ὕδατος), λάβωμεν, 

φησίν, ἐχ τῶν δ᾽: στο μερῶν: ἃ ἐξ ὕδατος χαὶ γῆς ὡς ὕλης ἔχει τὴν σύστασιν, 50 

τίνα μὲν αὐτῶν γῆς ἐστι μᾶλλον, τίνα ὃὲ ὕδατος, περὶ ὧν προειρήχαμεν 

ἤδη, «ai νῦν δὲ ἐπέξεισι περὶ αὐτῶν. τῶν δὴ σωμάτων τῶν διοιομερῶν 

ιγ ἰνῶν ὑπό τε τοῦ ϑερμοῦ 
\ & μαλαχά, τὰ ὃὲ oxdypd. 

ὃ 

80 τῶν δεδημιουργημένων, εἴτε ἁπλῶν εἴτε χαὶ με 

χαὶ τοῦ ψυχροῦ, τὰ μὲν τ" εἶναί φησι, τὰ 

τίνα δὲ τῷ πεπηγέναι πως ἣ μαλαχὰ ἡ Saye ἐστι; ἘΠ ἐπ τῶν 

μὲν οὖν ὁγρῶν (ἐν τούτοις δὲ τίϑησι χαὶ τὰ υαλαχά) τὰ μὲν ἐξατμιζόμενα 

ὅδατός ἐστιν, ὅσα δὲ μὴ ἐξατίμίζεται, ἢ γῆς ἢ κοινά ἐστι γῆς χαὶ 1091 

35 ὕδατος, εἰπὼν 7 τῆς, οὐχ ὅτι Baey γῆς ages Ἰὰρ [ἂν] γοῦν τι ὃν ἐχ γῆς 

εἶναι μόνον δύναται:) ἀλλ᾽ ὅτι ἢ πλέον γῆς ἢ ἀμφοτέρων ἴσον, ὡς τὸ 

1 δῆλον ἃ 5 ξηρὰ B! 6 δὲ om. a ἢ] καὶ B 7 fort. καϑ᾽ ἃς 8 σώματα 

om. ἃ 9 ταῖς om. B'W 10 εἰπὼν om. B!'W χαὶ χρώμασιν om. Wa 12 τοῦτο 

--χριτήριον (14) om. ΒΝ δὲ om. 1 13 ἐστι om. Β᾽ ΝΥ ἃ τὸ om. Wa 

αἰσϑητῶς 1 16 γὰρ supr. vers. B? 17 ἄλλου a ὀρεχτῶν B! 18 ὁμοιο- 

νερῶν BIW τὰς ἵνας -- φυτοῖς] ef. Arist. (p. 388220) cod. N ἐν post φυτοῖς om. 1 

19 ὁμοιομερέσιν a, ex corr. B 20 ὁμοιομερῆ BIW 22 συνέστηχε repetunt ΒΝ ἃ 

28 γῆς αὐτῶν coll. B προείρηχεν BS 29 τῶν δὲ a 30 ἁπλῶς BWa 

34 ἐστι ante γῆς om. ΒΥ ἃ 35 γῆς μόνον coll. BWa ἂν delevi 36 μόνης BWa 
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γάλα: Sypby yap ὃν οὐχ ἐξατμίζεται, ὡς ἀναλίσχεσϑαι πᾶν εἰς ἀτμούς, ἀλλὰ 
5 \ ξ΄, , >) Ἃ x ~ 

τὰ ξύλα: λέγοι δ᾽ ἂν περὶ τῶν χλω- 
in 

is + 

57 
~ ~ /, 

συνίσταται. ἣ γῆς “at oe 
~ os ~ oon 77s v yv 

ρῶν ξύλων: ταῦτα yap at τς ἢ ὕδατος χαὶ ἀέρος, ὡς ἔλαιον. ἔτι 

ὃς τὰ μὲν ὑπὸ pene παχυνύμενο χοινὰ γῆς χαὶ ὕδατος" oe ὃξ Ett 5 

5 χαὶ περὶ τοῦ οἴνου, πότερον αὐτὸν ἐν τοῖς ὑγροῖς χρὴ τιϑέναι 7 ἐν τοῖς 
~ / 

μιχτοῖς. xa? ὅσον μὲν γὰρ ἐξατμίζεται, ἦν δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν ὑγρῶν. 

χαὶ 6 οἶνος ἂν τούτων εἴη" za? ὅσον δὲ πάλιν παχύνεται ὑπὸ τοῦ 

ϑερμοῦ, ὡς ὁ νέος (ἑψόμενος γὰρ συνίσταται, τὰ δὲ τοιαῦτα ἐξ ἀμφοῖν), 

jEer πάλιν ἐχ γῆς χαὶ ὕδατος εἶναι. λύει 68 τὸ ἀπορηϑὲν τῇ τῶν οἴνων 
τ , > , ~ εἶναί φησι δηλονότι μᾶλλον" 10 

o ny ( τὰ al 

ιαιρέσει. τὰ 6& ὑπὸ ψυχροῦ παχυνόμενα γῆς 

ὅσα δ᾽ ὑπὸ ἀμφοτέρων, χαὶ ὑπὸ ϑερμοῦ χαὶ ψυχροῦ, παχύνεται, χοινά 

φησιν εἶναι πλειόνων" ἔλαιον μὲν γὰρ ὕδατος χαὶ ἀέρος, μέλι δὲ γῆς χαὶ 

ὕδατος: ὁμοίως χαὶ 6 γλυχὺς οἶνος. τῶν ὃὲ συνεστώτων, τουτέστι τῶν 

πεπηϊότων τε χαὶ σχληρῶν, ὅσα μὲν ὑπὸ ψυχροῦ πέπηγεν, ὕδατος ταῦτα, 

15 ὅσα δὲ ὑπὸ ϑερμοῦ, γῆς. ὅσα δὲ δοχεῖ ual ὑπὸ ϑερμοῦ χαὶ ψυχροῦ 

πήγνυσϑαι, (τοιαῦτα δ᾽ ἐστὶν ὅσα προϑερμανϑέντα ψυχϑέντα πήγνυται) δοχεῖ 

υὲν στερήσει Oypod τε χαὶ ϑερμοῦ τὴ ινυσϑαι: τὰ μὲν 14p ὑπὸ πυρὸς 15 

πηϊνύμενα στερήσει ὑγροῦ πήγνυται, τὰ δ᾽ ὑπὸ ψυχροῦ στερήσει ϑερμοῦ, 

ὅσα δ᾽ ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, ἀμφοτέρων στερήσει. ὅσων μὲν οὖν ἅπαν ἐξιχμ ά- 

20 σϑη. τῶν ὁμοιομερῶν, φησί, τῶν ἐξατμισϑέντος τοῦ ὑγροῦ αὐτῶν ταν τὴν 
ων 5 ΠΥ , v i, e Nae ape 4 εἰ ? ΄ x / ΄ >) 

πῆξιν ἀναδεξαμένων, ἔστι χέραμος xat ἥλεχτρον. ἀλλ΄ ὃ Bey χέραμος ὑπ 

ἀμφοῖν τῶν ποιητιχῶν πέπηγε, τὸ δὲ ἤλεχτρον ὥσπερ χαὶ τὰ ἄλλα δάχρυα 
~ ~ = , nr 7 a aw Als Ἦ 

τῶν φυτῶν, χόμμι, λιβανωτός, σμύρνα, ταῦτα ψύξει μόνῃ πεπήγασιν. ὁ 

τὰρ ᾿Ηριδανὸς ποταμὸς τῇ ἀπ’ αὐτοῦ φύξει ἐχθλβηναι ἐποίησε τῶν 
25 δαχρύων τὸ ϑερμόν, ὃ ἐχϑλιβὲν συνήγαγεν ἑαυτῷ τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν αὐτοῖς, 

\ \ -“ ξ. QZ =) Deon ral ΄ ἊΣ ΄ x 

χαὶ οὕτως ξηρανϑέντα ἐπάγη, ὃν τρόπον, φησί, xual τὸ μέλι τὸ ἑφϑὸν 
ἐν 5 ᾿ς = Pads o> Cee as » \ \ ΄ \ Cc \ > A \ ΠΣ τς 

ἐμβαλλόμενον εἰς ὕδωρ ὑπομένει" χαὶ γὰρ τούτου τὸ ϑερμὸν διὰ τὴν ψῦξιν 
a. 

τοῦ ὕδατος συνεχχρίνεται τῷ ὑγρῷ. ἤλεχτρον 6 οὐ τὸ Ex χρυσοῦ xal 
ἀργύρου μῖγμα, ἀλλὰ λίϑον τινά paces, ὃς ἐν τῷ ᾿Ηριδανῷ ποταμῷ γίνε- 

30 ται, ὃς ϑερμαινόμενος Zhust τὰ ἄχυρα πρὸς Eavtév. ὅσων μὲν οὖν ὑπ᾽ 
ἀμφοῖν πηϊνυμένων τὸ ὑγρὸν ἅπαν ἐξιχμάζεται, ὡς τοῦ χεράμου τε χαὶ 
ἠλέχτρου, ταῦτα λέγει μᾶλλον ὑπὸ τῆς ψύξεως πήγνυσθαι, εἶναι δὲ γῆς. 

2 ἣ ἐκ γῆς BW 3 post ὑγρά add. καὶ ξηρά Wa ἢ ὕδατος om. BIW 
4.5 ἔτι χαὶ] ἐν τούτοις BWa 7 ἂν τούτων] avd? ὅσμίας (1. ἀνϑοσμίας) τοιούτων 1 

9. εἶναι om. 1 ἐκλύει 1 10 δῆλον ἃ 12 post γὰρ add. xat BWa 
15 zat ὑπὸ φυχροῦ BWa 16 πήγνυσθαι] πήγνυται 1 ταῦτα ἃ post 

προϑερμανθέντα add. 7 BW, sed rursus del. B 17 post prius μὲν add. γὰρ 1 

18 πήγνυται] πηγνύμενα 1 19 ἅπαν ἐξιχμάσϑη --- ὅσων μὲν οὖν (90) om. BWa 

20 τῶν post φησί scripsi: τοῦ I 29 et 30 ὃς bis scripsi: ws I 
30 éswvseripsi: ὅσα I 81 πηγνύμενα 1 ἐξιχμάξζει I o2 post 

μᾶλλον add. μὲν BWa τῆς πήξεως BW post γῆς add. τῶν ὁμοιο- 
en@y τοσι πεπηυότ) τ Σ ση σε * ᾿ ᾿ ἣ ἣ 4 τ 5 7) μερῶν φησι πεπηγότων τὰ μὲν ἄτηχτά εἰσι χαὶ ἀμάλαχτα διὰ δαπάνην τοῦ ὑγροῦ αὐτῶν" 

οὐδὲν γὰρ μαλάττεται ἣ τήκεται ἐστερημένον ὑγροῦ. τοιαῦτα δ᾽ ἐστὶ τῶν σωμάτων ἤλεκτρον 
ἘΠ NIT WS) ΠΤ see) ae a \ Ve ate pee 
καὶ λίϑοι οἱ ἐν τοῖς σπηλαίοις γινόμενοι: παραπλησίως yap χαὶ οὗτοι τῷ ἠλέχτρῳ πήγνυνται 
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τῶν δὲ τοιούτων τὰ μὲν ἄτηχτα εἶναί φησι χαὶ ἀμάλαχτα, ὡς τὸ ἤλεχτρον 
zat λίϑους ἐνίους, ὡς τοὺς ἐν τοῖς σπηλαίοις πώρους" οὗτοι γὰρ ὑπὸ ψυχροῦ 
ἀλλ ΄ ~ 9 ΟῚ we Ge ΝΣ ς νι. ΄ AL ἐς - δι 7 ΞΞ μᾶλλον πήγνυνται τοῦ ἐν αὐτοῖς ϑερμοῦ διεξιόντος, ὡς ual ἐπὶ τοῦ ἠλέχ- 90 

τρου, χαὶ τῷ ἀπολιπεῖν συντελοῦντος εἰς τὴν πῆξιν: ἐν γὰρ τοῖς ἄλλοις 

5 τοῖς OT ἀμφοτέρων πηγνυμένοις ἢ τοῖς ὑπὸ ϑερμοῦ τὸ ἔξωϑεν προσπῖπτον 
- > \ \ x ~F 5 ~ ~ Slt yr 2 >. \ σ \ i \ TUP ἔστι TO πρὸς THY πῆξιν αὐτῶν συντελοῦν. ἐξ WY GE Uy ὅλον TO ὑγρὸν 

ΟΣ “Ὑν Af bad μάζεται, γῆς μὲν χαὶ ταῦτα μᾶλλον, ἔστι μέντοι μαλαχτά. χαὶ ὅσα μὲ 
4, A , ~ ίς a in} c Xx Com ~ 7 

ὑπὸ πυρὸς τήχεται, ταῦτα ὑδατωδέστερα, ὅσα δὲ ὑπὸ ὕδατος, ῆς" ὅσα 
ὃὲ ὃ᾽ ἧς: >) id “4 ἢ ἊΝ ~ a) ΔΕ b] ἘΞ Ty 

& μηδ᾽ by’ ἑτέρου, ἢ γῆς ἢ ἐξ ἀμφοῖν. 
0) ΑΕ: Ὁ 7 Ζ Ζο =i) ε aa δ che ~ NE τ ark 139% 

10 ντων δή, nats πάντων τῶν ὁμοιομερῶν ἣ ὗ ἵν ἢ πεπηγότων, 13! 
2 ~ a) ~ ~ led ταῦτα 6 ἐν τοῖς sto evel παϑεσίν ἐστι (τῶν μὲν γὰρ ὑγρῶν τὰ μὲν ἐξ- 

5)? 5 ~ 

ατμίζεται, τὰ ὃ ἢ χαὶ τὰ μὲν ὑπὸ ϑερμοῦ παχύνεται, τὰ δ᾽ γροῦ, 
>? ¢ ’ ~ ~ vd ~ ς ~ 

τὰ 6 Om ἀυφοῖν, τῶν OF πεπηγότων τε χαὶ σχληρῶν τὰ μὲν ὑπὸ ψυχροῦ 
Tet Ἢ ) ς xX Ἔν \ ? Cc ) > ~~ \ Ne X 2 

πέπηγε, τὰ δ᾽ ὑπὸ ϑερμοῦ, τὰ δ᾽ On ἀμφοῖν, χαὶ τὰ μὲν ὑπὸ a 

(Ὁ a a ́- Aa Ὡς & [Ὁ Dy Ms 

‘ 

15 αὐτῶν τήχεται, τὰ δ᾽ ὑπὸ ὕδατος) xal παρὰ ταῦτα οὐδέν 
τοῖς προειρημένοις ἄλλο, ἔχαστον δὲ τούτων εἴρηται τῶν παθῶν δ, τίνι 5 

wv ~ , ~ [τ ~ . , 

συμβαίνει. ἔχοιμεν av οἷς πᾶν τὸ λαμβανόμενον τῶν ὁμοιομερῶν δυνησό- 

μεϑα γνωρίζειν, πότερόν ἐστιν ὕδατος ἢ γῆς ἣ τοῦ συναμφοτέρου. χαὶ 

πότερον αὐτοῦ ποιητικόν τε χαὶ τῆς συστάσεως αἴτιον τὸ ψυχρὸν 7 
Qe \ Ἃ > La fal Soe \ e Ret ἘΞ wae us pn δ - 

920 θερμὸν | αυῷ TENG. Scys GS, TH OWOLOWEDT, TPOYStptlOu.svos, απὸ τῶν 

προειρημένων παϑῶν διαχρίνων αὐτὰ δείχνυσι, τίνα μέν ἐστιν αὐτῶν μᾶλλον 

ὕδατος, τίνα ὃὲ Tiss τίνα δ᾽ ἐπ᾽ ἴσης ἀμφοῖν μετέχειν δοχεῖ. εἰπὼν δὲ 
ποῖά τε ee ἢ ψυχρὰ τῶν πεπηγότων ἣ τῶν ὑγρῶν, 2x τῶν 10 

Ξ μένων αδιώχειν. λέγει περὶ αὐτῶν χαϑόλου ὅτι ὅσα μὲν εἰρη! ενῳω χρὴ μετα ιώχει . ΞΎΞ περ LU NKO τι Ὁ υξ 

τῷ σι 

3, «ὦ σ᾿ , > ws fe τῶν A ~ [4 Doses ., , +a | ret ὡς 

αὐτῶν ὕδατός ἐστι, ταῦτα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστόν ἐστι ψυχρά, ἐὰν μὴ ἔξωϑεν 
\ > Vv Ky > ig4 Ἁ ΄ 

χαὶ ἀλλοτρίαν ἔχῃ ϑερμότητα, ὡς κονία, οὖρον, οἶνος. ἥ τε γὰρ κονία 
SN ~ 9 ~ \ , v ΤῸ I =f > ‘ x τὰ 

ἀπὸ τοῦ διηϑῆσϑαι τὴν τέφραν ἔχουσαν ϑερμότητα ϑερμή. ἀλλὰ τὸ οὖρον 
~ ~ ΄ ~ ~ , 4 - 

τῷ ἀπὸ τῆς πέψεως χαὶ τῆς τῶν σιτίων χατεργασίας γεγονέναι, ἥτις ἐστὶ 

ywoudvy ὑπὸ ϑερμότητος, Depyove χαὶ ὃ οἶνος ὃὲ διὰ τὴν πέπανσίν τε χαὶ 
80 τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμότητα ϑερμός. ὅσα ὃὲ γῆς πάλιν, ὡς ἐπὶ τὸ 1ὅ 

πολὺ ταῦτα πάλιν ϑερμὰ διὰ τὸ ὑπὸ ϑερμοῦ γίνεσθαί te χαὶ δημιουργεῖ- 

Gilat, ὡς ἥ te τίτανος χαὶ ἢ τέφρα’ ἀμφότερα γὰρ ὑπὸ πυρὸς γίνεται, 7 

ὑπὸ ψυχροῦ. τὸ γὰρ διηϑούμενον ὑγρὸν ἐν τοῖς σπηλαίοις εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἐμπεσὸν ψύχεται 

ψυχόμενον δὲ ἔχϑλιψιν ὑπομένει τοῦ ἐν αὐτῷ ϑερμοῦ: χαὶ τὸ ϑερμὸν συνεχϑλῖβον ἑαυτῷ τὸ 

ὑγρὸν πήγνυσι τὸ ὕδωρ χαὶ συνιστᾷ τοὺς πόρους (I. πώρους), οἵτινες ἄτηχτοί εἰσιν. ἐν δὲ 

τοῖς ἑτέροις τῶν ὁμοιομερῶν, οἷον νίτρον χαὶ ἅλες, ἐκ τοῦ ἔξωϑεν ϑερμοῦ 7 πῆξίς ἐστι διὸ 

καὶ ὕδατι τήκονται ταῦτα ὡς ἐκ τοῦ ἐναντίου παγέντα I 1 χαὶ ἀμάλαχτα] μαλαχτὰ 

δὲ [LW 2 ὡς τοῖς W 3 χαὶ om. ἃ 4 χαὶ τῷ scripsi: μήπω libri 

ἀπολείπειν BWa 7 ἐξιχμᾶται libri zai τἄλλα BW 9 μὴ ὑφ᾽ a 

ἐξ om. W 10 δή] δὲ a 11 ταῦτα 6°] exspectas ταῦτα ef τῶν ex ὧν corr. W 

12 ἀπὸ Ψυχροῦ a 13 τῶν δὲ πεπηγότων --- ἀμφοῖν (14) om. a 15 αὐτῶν post 

τὰ μὲν (14) exh. a 16 τίσι BWa 11 ἔχοι μὲν [Wa 18 χαὶ γῆς BW 

20 ἑξῆς δὲ] ἡ I 23 te om. BWa: δὲ Arist. 27 διηϑεῖσθαι BWa 

ἔχουσα | ϑερμή] ϑερμαῖνον B! post ἀλλὰ add. zat BWa 28. 29 ἥτις 

γίνεται BWa 29 ϑερμή 1 
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μὲν λίϑων ἢ δὲ ξύλων χαυϑέντων. εἰπὼν δὲ τὰ γῆς ὄντα μᾶλλον τῶν 

ὁμοιομερῶν ϑερμὰ εἶναι διὰ τὴν τοῦ ϑερμοῦ δημιουργίαν, ἐφεξῆς τὴν 

αἰτίαν ἀποδίδωσι τούτου. ἣ μὲν γὰρ ὕλη χαὶ τὸ ὑποχείμενον πᾶσι τοῖς 

τοιούτοις σώμασι ψυχρὸν χαὶ ψυχρότης τις. ἔστι μὲν γὰρ ὕλη τὸ ὑγρόν 

5 te χαὶ ξηρόν: αὖται γὰρ τῶν τεσσάρων δυνάμεων παϑητικαί. τούτων δὲ 20 

τῶν δυνάμεων μάλιστά ἐστι σώματα ὕδωρ τε χαὶ γῆ, ἀμφότερα δ᾽ εἰδο- 

ποιεῖται τῷ ψυχρῷ τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ ὑγρόν τε χαὶ ψυχρόν, ἣ δὲ γῇ ξηρά 

τε χαὶ ψυχρά: ὥστε πάντα τὰ σώματα, ὅσα ἢ ὕδατος 7 γῆς ἐστι, χατὰ 

τὸ ὑποχείμενόν ἐστι ψυχρά, ἂν μὴ ἔξωϑεν ual ἀλλοτρίαν τ προσειληφότα 

10 ϑερμότητα, ὡς τὸ ζέον ὕδωρ 7 τὸ διὰ τέφρας ἠθημένον, ὡς ἣ χονία. 
2 ‘ 

΄ m 

εἰπὼν δὲ thy τέφραν ἔχειν ϑερμότητα χαϑόλου φησὶν ἐν ἅπασιν εἶναι 
Φ ϑερμότητα ἢ πλείω 7 ἐλάττω τοῖς διὰ ϑερμότητος χαὶ πυρώσεως γεγονόσι" 530 

διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ ἐν τοῖς σεσηπόσι ζῷα ἐγγίνεσϑαι, ὅτι ἔστιν ἐν αὐτοῖς 

ϑερμότης τις ἢ σήψασα αὐτά. σήψεως γὰρ αἰτία, ὡς ἐν τοῖς πρώτοις 

15 εἴρηται, ἣ ἔξωϑεν χαὶ ἀλλοτρία ϑερμότης, ὅταν διὰ τὸ πλείων εἶναι φϑείρῃ 

τὴν ἐν τῷ σηπομένῳ οἰχείαν ϑερμότητα. ὅσα δὲ χοινὰ ὕδατός te χαὶ γῆς, 
φησὶν ἔχειν ταῦτα ϑερμότητα διὰ τὸ ὑπὸ ϑερμότητος γεγονέναι" τὰ γὰρ 

πλεῖστα αὐτῶν τὴν σύστασιν χαὶ πῆξιν ἔχει ὁπὸ ϑερμότητος πεψάσης αὐτά’ 
ἔνια δὲ αὐτῶν σήψεις εἰσίν, ὡς τὰ συντήγματα. ἕχαστον μὲν οὖν τῶν τοι- 30 

20 ούτων σωμάτων, ἃ χοινά ἐστιν ὕδατός τε χαὶ γῆς, ἕως ἂν τὴν αὑτοῦ φύσιν 

σώζῃ, ϑερμόν (τοῦτο γὰρ τὸ συνέχον αὐτὰ χαὶ εἰδοποιοῦν τοιαῦτα), αἷμα, 

γονή, μυελός, ὀπός, πάντα τὰ τοιαῦτα" φϑειρόμενα δὲ nat ἐξιστάμενα τῆς 
ς ὦ 7 Q > ΄ τὴ 5 9 y ΄ » \ 2 

αὑτῶν φύσεως xat ἀπολλύντα τὸ εἶδος οὐχ ἔστι ϑερμά" λείπεται γὰρ ἐν 
~ CO “3. 7 ~ Ν ΄ , ἢ ~ 

αὐτοῖς 4 Shy, ἣν δὲ αὕτη γῇ τε χαὶ ὕδωρ, ἄμφω ψυχρά." "διὰ τοῦτο γὰρ 
A 95 δοχεῖ τὰ τοιαῦτα σώματα τοῖς μὲν ϑερμὰ εἶναι, τοῖς ὃὲ ψυχρά, διὰ τὸ 

\ ὅταν μὲν ἐν τῇ αὑτῶν φύσει ὦσι, ϑερμὰ εἶναι, ἐχστάντα δὲ ταύτης ψυχρά 35 υὲν ἐν τῇ φύσει Mot, ϑερμὰ εἶναι, ἐχστάντα δὲ ταύτης ψυχρ 
te χαὶ πηγνύμενα. / οὕτως μὲν οὖν ἔχειν φησίν, ὡς προείρηται, ὡς ἐν 
πᾶσιν αὐτοῖς τὸ ὑποχείμενον ψυχρὸν εἶναι" ὅμως δέ, ὥσπερ διώρισται χαὶ 
προείρηται, ἐν οἷς μὲν ὕλη ὕδωρ, ταῦτα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ψυχρά (τὸ 

30 γὰρ ὕδωρ ἀντίχειται μάλιστα τῷ πυρί, ὃν xat ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις, 
τήν τε ὑγρότητα χαὶ τὴν Ψυχρότητα, ἐναντίον αὐτῷ, ὄντι ξηρῷ τε χαὶ 
ὃ ~ > > NN ἐς σὰ. ας ΣῊΝ δὰ οὖν ~ Ὁ ΄ , a7 Vepuwd), ἐν otc ὃὲ ἢ ὕλη γῆς ἣ ἀέρος, ταῦτα ϑερμά. συμβαίνει δέ ποτε, 
φησί, τὰ αὐτὰ γίνεσϑαι χαὶ ψυχρότατα χαὶ ϑερμότατα, ἀλλοτρίαν προσ- 40 

λαμβάνοντα ϑερμότητα. ὅσα γὰρ ἐξ ὕδατος ὄντα διὰ ψυχρότητα πέπηγε 
ΟΝ, ~ , ΄ >. 

35 χαὶ ἔστι στερεώτατα, ταῦτα ψυχρὰ μάλιστά ἐστι διὰ στέρησιν ϑερμότητος 

1 ξύλων ἡ δὲ λίϑων coll. I χαφϑέντων W 7.8 ψυχρά τε xat ξηρά coll. ἃ 
8 ὅσα om. | 9 προσειλειφότητα 1 10 post διὰ add. τῆς ἃ 15 πλέον I 
16 post γῆς add. ἐστιν BWa 17 ἔχειν φησὶν BWa αὐτὰ B ὑπὸ ϑερμοῦ 

BWa 20 te om. a ἑαυτῶν | φύσιν om. W 21 ϑερμὰ BIW 
post εἰδοποιοῦν add. τὰ a 22 ὁπός--- τοιαῦτα om. a Onde ex ὅπως corr. B? 

24 post yap add. φησι BWa 26 wot] 7 Β!: ἡ BeWa 28 αὐτοῖς τὸ] αὐτὸ τοῦτο | 

ol τὴν post χαὶ om. BWa 33 ψυχρότητα xat ϑερμότητα Ia 34 διὰ ϑερμότητα a 

35 χαὶ εἰσὶ Ba στερεότητα a Ψυχρὰ te χαὶ μάλιστα BWa 
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πεπηγότα χαὶ μάλιστα χαίει, ὅταν πυρωϑῇ᾽ τὸ γὰρ παχύτερα μᾶλλον 

χαίει πυρωϑέντα, ὕδωρ μὲν χαπνοῦ (τὸ γὰρ ζέον ὕδωρ μᾶλλον χαίει τῆς 
φλογός, ἧτις ἐστὶ καπνὸς χαιόμενος), χαὶ πάλιν οἱ λίϑοι τοῦ ὅδατος. | 

Εἰπὼν τί ἐστι τὸ ὑποχείμενον τοῖς ὁμοιομερέσι σώμασι, χαὶ τίνος 140: 
\ σ͵ 5 ~ ~ , >] >) aia! Te 5 ~ ΄ , ἌΡ pp \ 

ἔχαστον αὐτῶν μᾶλλόν ἐστιν, ἐφεξῆς ἐπεὶ ἐν τοῖς ORO ΜΒΒΕΟῚ σάρξ τε χαὶ 
σ 

qn 

ὀστοῦν χαὶ νεῦρον ual τῶν τοιούτων ἕχαστον (2x γὰρ τούτων τὰ ἀνομοιο- 
~ , ~ / ᾿ \ ~ ~ 4 

μερῇ μέρη tod ζῴου, ἐξ ὧν τὸ ζῷον), περὶ τούτων εἰπεῖν προτίϑεται, τί 

ἕχαστον αὐτῶν, οὐ χατὰ τὸ ὑποχείμενον (τοῦτο γὰρ εἴρηται), ἀλλὰ 5 
\ \ Y. \ »Ὰ - [ὃ ~ 

χατὰ tov λόγον. ἔχομεν yap ἤδη, φησίν, τὰ γένη τῶν ἐπ ἐχ 

10 τίνος ἕχαστον αὐτῶν, γῆς, ὕδατος Ἶ ἐξ λαβόντ ες τοῦτο διὰ τῆς 

ἘΞ 

Ξ 

8 -Θ 

(=) «τὶ 

ea 
γενέσεως αὐτῶν" ἐξ οὗ γὰρ ὑποχειμένου γίνεται, ex τούτου χαὶ ἔστι 

μενον. ἐξ ὧν ἢ τῶν ἀνομοιομερῶν φύσις" ex γὰρ τῶν ὁμοιομερῶν τὰ 

ἀνομοιομερῇ. ἐκ γὰρ τῶν στοιχείων πρῶτα τὰ ὁμοιομερῆ, ex δὲ τούτων 

ὡς ὑποχειμένων te χαὶ ὕλης τὰ ὅλα ἔργα τῆς φύσεως, οἷον ζῷα, φυτά. 

15 ὡς ὅλτς δὲ ax τούτων εἶπε τὸ γὰρ εἶδος αὐτῶν, xa? ὃ μάλιστά ἐστιν 

ἅ ἐστιν, οὐ τοιοῦτον εἶναι. φησὶν οὖν πάντα τὰ ὁμοιομερῇ ὡς μὲν ἐξ 10 

ὕλης ἐκ τῶν προειρημένων, ὅδατός te χαὶ γῆς, ὡς δὲ χατὰ τὴν οὐσίαν 

χαὶ τὸ εἶναι ὅ ἐστιν ἕχαστον αὐτῶν τῷ λόγῳ, τουτέστι τῷ λόγῳ χαὶ 

τῷ εἴδει ἕχαστον αὐτῶν ἐστιν ὅ ἐστιν. ὅτι ὃὲ χατὰ τὸν λόγον ἐστὶν 

90 αὐτοῖς τὸ εἶναι ἅ ἐστι, δῆλον εἶναί yet ἐπὶ τῶν ὑστέρων μᾶλλον, 

ἜΣ λέγων τὰ ἀνομοιομερῆ ἢ (ὕστερα Tee ταῦτα τῶν ὅμοίομε ρῶν, εἴ Ye 

ἐξ ἐχείνων σύγχειται), χαὶ ὅλως, φησίν, ἐπὶ τούτων, ἃ οἷον ὄργανά ἐστι 

τῶν σωμάτων, καὶ ἕνεχά τινος χρείας ἡμῖν δοχεῖ δεδόσϑαι. τούτοις γὰρ 15 

προφανῶς τὸ εἶναί ἐστιν ἐν τῷ λόγῳ ἐν γὰρ τῷ δύνασϑαι τὸ εἶναι τού- 
σ > , > a = [4 \ \ 4 \ ~ 5 

τοις ἐστίν. ὅτι δὲ μᾶλλον δῆλον ὅτι χατὰ τὸν λόγον [χαὶ] τοῖς ἀνομοιο- 
τῷ σι 

μερέσι τὸ εἶναι, ἔδειξε λαβὼν τὸν νεχρὸν ἀνϑρώπον" ὙΠ πλ epov γὰρ 

ὅτι ὃ νεχρὸς ἄνθρωπος ὁμωνύμως ἄνθρωπος λέγεται, καὶ οὐ χυρίως 
wv 3+ aD > \ δ ¢ , 5 2 > 5 ΄ ar ¢ 

ἄνθρωπος. οὗτος δ᾽ ἐστὶν ᾧ ὃ λόγος ἐφαρμόζει, οὐχ ἐφαρμόζει δὲ ὃ 

λόγος ὃ τοῦ ἀνθρώπου τῷ νεχρῷ᾽ οὐδεὶς τὰρ δρίζεται τὸν νεχρὸν ἄνϑρωπον 
> 

30 ζῷον λογικὸν ϑνητόν. ἐπὶ δὴ τούτου γνωριμώτερον 7 ἐπὶ αἵματος χαὶ 

ἐχάστου τῶν ὁμοιομερῶν. ἔστι μὲν γὰρ καὶ ἐπ᾽ ἐχείνων τὰ τῶν νεχρῶν 20 
e ΄ὔ ~ ~ ek a ἊΣ \ 5] a \ e / eae ? Dia τς 

δμωνύμως τοῖς τῶν ςὠντῶν λεγόμενα, πλὴν οὐ φανερὸν ὁμοίως ἐπ ἔχξει- 

6 τῶν. ἕκαστον] τὰ τοιαῦτα ἃ: ἕκαστον om. BIW 7 post τί add. ἐστιν Ba 

8 post τοῦτο add. μὲν BWa 9 φησὶν ἤδη coll. BWa post ὁμοιομερῶν add. οἷον 

BWa 10 post αὐτῶν add. ἐστιν BWa post γῆς add. 7 a 13 ἐκ γὰρ -- 

ὁμοιομερῆ om. Wa: τὰ om. B 14 τῆς φύσεως ἔργα coll. BWa φυτὰ ζῷα coll. 

BWa 10 ἅ ἐστιν om. I φησὶν οὖν] δέ φησι BWa 11 εἰρημένων 

BWa, ut Arist. 18 τουτέστι --- χαὶ in marg. B* 24 τὸ --- λόγῳ in lac. ΧΗ 

fere litt. add. 10" εἶναί ἐστιν] lac. VIII litt. et ἢ 1 τὸ — μᾶλλον (25)] tod (lac. 

XV litt.) τούτοις ὅτι δὲ (lac. XII fere litt.) μᾶλλον Bt 25 ὅτι post δῆλον om. a 

χαὶ delevi c. Ὁ 25. 26 ὁμοιομερέσι B'Wa 7 λέγεται ὁμωνύμως omisso altero 

ἄνϑρωπος BWa χαὶ-- ἄνϑρωπος (28)] ὁ παρὰ τοῦ ae ἀν) ρώπου B! 28 ᾧ ὁ] 

6 ὧν B! 29 ὃ om. I 30 ἐπὶ δὴ] ἐπειδὴ BI τοῦτο Ὁ 

89. τοῖς τῶν --- ὁμωνύμως ἄνθρωπος (294,1) in marg. Be 
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νων: ὡς δ᾽ 6 vexpds ἄνϑρωπος ὁμωνύμως ἄνθρωπος, οὕτως χαὶ ἣ χεὶρ 

τοῦ νεχροῦ ὁμωνύμως χείρ’ ἤρξατο ὃὲ ἀπὸ τοῦ ὑστάτου (τοῦτο δ᾽ Fy τὸ 

τέλειον ζῷον), εἶτ᾽ ἐπάνεισιν ἐπὶ τὰ πρὸ αὐτοῦ, ὧν προσεχῆ μὲν τοῖς 

τελείοις ἐστὶ τὰ ἀνομοιομερῆ, πρὸ δὲ τούτων τὰ ὁμοιομερῆ. ὅτι δὲ τὰ 

τινὸς ἕνεχεν ὄντα, ἐπὰν μηχέτι τοῦτο δύνηται ποιεῖν, μόνον ὃς φυλάσσῃ τὸ 

σχῆμα, διμωνύμως λέγεται, ἔδειξεν ἀπὸ τῶν λιϑίνων αὐλῶν: ὡς γὰρ ot 2% 

αὐλοὶ ὄργανα, οὕτω χαὶ χεὶρ καὶ πάντα τὰ μόρια τοῦ ζῴου ὄργανά τινά 

ἐστιν ὑπὸ τῆς φύσεως χρείας τινὸς χάριν γεγονότα. ἧττον δέ φησι δῆλον 

εἶναι ἐπὶ σαρχὸς καὶ ὀστοῦ καὶ τῶν ὁμοιομερῶν, ὅτι χαὶ ταῦτα ὄργανα 

2 

σι 

10 χαὶ Ξε: τινα χρείαν τὴν ἀναφορὰν ἔχει, ἢ. ἐπὶ χειρὸς ual προσώπου χαὶ 

ς χαὶ τῶν ἀνομοιομερῶν. ἔτι δὲ ἧττον ἐπὶ τῶν ἁπλῶν σωμάτων, ἃ 
Ὁ) 

ἐπε στοιχεῖα λέγομεν, οἷον πυρός, ὕδατος, τῶν λοιπῶν" ἐλάχιστα γὰρ ἐπὶ 

τούτων δῆλον τὸ τίνος χάριν ἐστὶν ἕχαστον αὐτῶν, ἐν οἷς πλεῖστον τὸ THs 80 
isd 

5 ’΄ Ν ~ ΄σ 

ὅλης ἐστί, τουτέστιν ἐν τοῖς Files τῆς ὕλης ἐγγυτάτω δὲ τῆς ὕλης 

15 ἐστὶ τὰ πρῶτα ax τῆς ὕλης γινόμενα, ἅπερ ἐστὶ τὰ στοιχεῖα" διὸ χαὶ ὅλης 

ταῦτα λόγον ἐν τοῖς συνθέτοις ἔχει. ὥστε εἰ τὰ ἔσχατα ἐξ ὧν τὸ συν- 
UL OTE 0 4 ᾽ ἰδί ν λ te Le ( ~ a? ἐσ "ἡ iva = ὃλ Ν Ν ΞΡ =) 

auestepoy χατ᾽ ἰδίαν ληφϑείη (ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἥ τε ὕλη Kat τὸ εἰδος), ~ 
Ὑ ΄ o v Ὑ ) τὶ ΄ [ὦ \ e >) , σ΄ ΄- y 

οὔτε ἢ ὕλη ἄλλο τι ἔστι παρ᾽ αὐτήν (αὕτη γὰρ ἢ ἐσχάτη ὕλη, ἥτις ἔστι 

τὸ πρῶτον ὑποχείμενον τοῖς σώμασιν: ἁπλῇ γὰρ φύσις ἢ τοιαύτη), ὁμοίως 

90 δὲ χαὶ τὸ εἶδός te χαὶ ἢ οὐσία: τὸ γὰρ εἶδος οὐσίαν λέγει, ἐπεὶ κατὰ 85 « 

τοῦτο τὸ εἶναι ἑχάστῳ τῶν συνθέτων" χαὶ τοῦτο δὴ οὐδὲν ἄλλο παρὰ τὸν 

λόγον, xa? ὃν ἢ ὕλη εἰδοποιεῖται. τὰ δὲ p 

ἀνάλογον τούτων ἐστὶ μᾶλλον, οἷς ἐστιν ἐγγυτ 
τέρω ὑλιχώτερα, τὰ ὃὲ [ΠΕ οὐσίας τε χαὶ τοῦ dea ἰδιχώτερα. ἔστι δὲ 

τῷ σι τοῦ λόγου μὲν χαὶ τοῦ εἴδους ἘΠ ὅσα ἐξ εἰ 
e ; ) σ ~ 

σύγχειται, xa ὅσον εἰδοποιεῖται, οἷον τὸ πρόσωπον ἐξ ὁμοιομερῶν τινων | 

σύγχειται, xa ὅσον ἐστὶν εἰδοπεποιημένα (2x γὰρ ὀφθαλμῶν, xa? ὅσον 40 
εἰσὶν ὀφθαλμοί, χαὶ ὁμοίως τῶν ἄλλων), τῆς δὲ ὕλης ἃ τὴν ὑποχειμένην 

ὕλην ἔχει χωρὶς εἴδους τοιοῦτον γὰρ τὸ τοῖς στοιχείοις ὁπακεί ΤΕ ον ἐπεὶ 

80 χαὶ τῶν ἁπλῶν τε χαὶ πρώτων σωμάτων ἕχαστον, φησίν, ἐστὶν ἕνεχά tov, 
χαὶ ody ὁπωσοῦν ἔχον ἕχαστον αὐτῶν τὸ μὲν ὕδωρ ἐστὶ τὸ GE γῇ τὸ δὲ 4 
ἄλλο τι, ὥσπερ οὐδὲ σὰρξ ἢ ἧπαρ, ἀλλ᾽ ὡς ταῦτα, ὅταν τὸ αὑτῶν παρ- 
ἔχηται, οὕτως χαχεῖνα, ὅταν ἕχαστον αὐτῶν σώζῃ τὴν οἰχείαν φύσιν χαὶ 

ὟΝ Vv , a 1Z ᾿) ~ f 

τὸ ἴδιον ἔργον. τούτων δέ, φησίν, ἔτι μᾶλλον, σαρχός τε λέγων xat 45 

2 ὑστάτου] ἐσχάτου a 3 εἴτε πᾶν ἐστιν ἐπὶ B! 5 ἐπὰν] ὅταν BWa 

φυλάσσει BW 11 post ἀνομοιομερῶν add. μερῶν BWa 13 δηλονότι τινὸς 

χάριν 1 ἕχαστόν ἐστιν coll. BWa 15 ἐστὶ χαὶ στοιχεῖα BWa 18 post οὔτε 

add. yao B§ αὕτη] αὐτὴ Bla 19 post yap add. τις BWa 22 μεταξύ 

τε εἴδη in lac. om. I 23 ἐγγυτέρω] μᾶλλον ὧν B'Wa: μᾶλλον I qui porro 

τὰ μὲν τῆς ὕλης in lac. om. 24 εἰδιχώτερα in lac. om. 1 25 post ἐγγυτέρω 

add. μὲν B εἰδοπεποιημένον BSW 28 post ὁμοίως add. é a 

ἃ om. [Wa τὴν ὑποχειμένην scripsi: τὸ ὑποκείμενον libri 80 ἐστὶν 

om. ἃ 
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ἑχάστου τῶν σπλάγχνων χαὶ ὅλως τῶν ὁμοιομερῶν, τὸ Evexd tov ἔχειν 
φανερώτερον ἐπὶ προσώπου τε χαὶ χειρὸς χαὶ ἑχάστου τῶν ἀνομοιομερῶν. | 

Εἰπὼν 63 ἔχαστον τῶν ἀνομοιομερῶν, ὥσπερ οὖν χαὶ τῶν ὁμοιομερῶν, 140v 
vv “ὍΝ [ν᾽ ΄ v ~ x ΄ - ΄ 

ἔτι μᾶλλον τὸ ἕνεχα του το χαὶ χατὰ τοῦτο τὴν οὐσίαν αὐτῶν ὁρίζε- 

5 σϑαι, τί ἐστι τοῦτο οὗ χάριν ἕχαστον αὐτῶν ieee τε χαὶ ἐστὶ χαὶ εἰδο- 5 

ποιξῖται, λέγει. πάντα Ἰὰρ φησιν ὁρίζεσϑαι τὰ τοιαῦτα cpr τινί: ὧν τὰ 

δ δυνάμενα τὸ αὑτῶν ἔρ ἴον ποιεῖν ἀληϑῶς εἶναι ταῦτα ἃ ἃ 
μὸν γὰρ εἶναι τὸν τὸ αὑτοῦ ἔργον ποιοῦντα ἣ ποιεῖν δυνάμενον, ἔστι δὲ 

ὀφθαλμοῦ ἔργον τὸ δρᾶν), ὅσα δὲ μὴ δύναται τὸ ἴδιον ἔργον ποιεῖν τούτου, 
᾿ 4 / , ΄ 5 A ~ 

10 οὗ τὸ ὄνομα ἔχει, Guwvdums ἐχείνοις λέγεσϑαι, ws tov ὀφθαλμὸν τὸν τοῦ 
~ a! \ 70 SAA ‘ , , ΄ load ok Wi ae) ¢ 

τεῦνεῶτος 7 τὸν λίϑινον. οὐδὲ γὰρ πρίων χυρίως ὁ ξύλινος, ἀλλ΄ ὅμω- 
ceeNt ΄ aN v 

νύμως χαὶ οὕτως, ὡς ἢ Σωχράτους εἰκὼν Σωχράτης" εἰχὼν γὰρ ὃ ξύλινος 10 

πρίων πρίονος. ὡς δὲ. ταῦτα, οὕτως χαὶ ἐπὶ σαρχὸς ἔχει δηλονότι χαὶ 

αἵματος χαὶ τῶν τοιούτων μορίων, ἀλλὰ τῷ μὴ ὁμοίως εἶναι τὸ τούτων 
» ΄ ΄ - b) 

15 ἔργον γνώμιμον, AavOdver τίνα μὲν αὐτῶν ἐστι τὰ χυρίως ταῦτα ὄντα ἃ 
Vv 

λέγεται, τίνα δὲ Sumvduws τούτοις λέγεται. Et: ὃὲ μᾶλλον ἄδηλον ἐπὶ t 

τῶν ἁπλῶν σωμάτων, τί τὸ χατὰ φύσιν ἔργον αὐτῶν, χαὶ τίνι ὁρίζεται. 
δμοίως Of, φησίν, ἔχει καὶ τὰ ἐν τοῖς φυτοῖς μόρια χαὶ γὰρ ταῦτα 

οἰχεῖόν τι ἔργον ἔχει, ᾧ τὸ εἶναι αὐτῶν ὁρίζεται. ἀλλὰ χαὶ τὰ ἄψυχα 1 

90 τῶν φυσιχῶν τε χαὶ ὁμοιομερῶν σωμάτων ἔργῳ τινὶ ὥρισται, οἷον χαλχός, 

ἄργυρος, χρυσός, τῶν ἄλλων ἕχαστον. πάντα γὰρ τὰ φυσιχὰ σώματα 

δυνάμει τινὶ ὁρίζεται ἢ ποιητικῇ ἢ παϑητικῇ τὸ μὲν γὰρ πῦρ τῷ ποιεῖν 

τι, 4 δὲ γῇ τῷ πάσχειν, ὥσπερ χαὶ ἢ σὰρξ χαὶ τὸ νεῦρον χαὶ ὅλως τὰ 
τῶν ζῴων μέρη“ ἀλλ᾽ of λόγοι αὐτῶν, τουτέστιν αἱ δυνάμεις αὐτῶν, χαϑ᾽ 

ἊΝ , ia] te Weare £ > ΄ > ~ 3 a , ae 

ας ορι-ετᾶι 7; οὐσια αὑτῶν, οὐ πάνυ ἀχριβῶς γινωσχονται. OlLO TOTE Ww σι 

ὑπάρχει. αὐτοῖς ἢ δύναμις αὕτη, καὶ ἔστι χυρίως ταῦτα ἃ λέγεται, καὶ 20 

πότε ὁμωνύμως, οὐ ῥάδιον διαχρῖναί te χαὶ διελεῖν, ἂν μὴ παντάπασιν ἢ 

δύναμις, καϑ’ ἣν ἕχαστον αὐτῶν ἐστιν ὃ λέγεται, ἐξίτηλος ἢ. ὡς μόνον τὰ 

σχήματα 7 τὰ χρώματα σώζειν τὰ σώματα, χαὶ ταῦτα ἐπιπολῆς χαὶ 

80 οὕτως, ὡς τὰ τῶν παλαιουμένων νεχρῶν ᾿ς τὸ σχῆμα φυλάσσειν 

δοχοῦντα μέχρι τινὸς ἐξαίφνης τέφρα γίνεται. ὁμοίως καὶ χαρποὶ μόνον 

τῷ σχήματι τοιοῦτοι παλαιούμενοι, τὴν GF αἴσϑησιν οὐχέτι χινοῦσιν ὡς 

τοιοῦτοι" οὕτως ἔχει χαὶ τὰ ἐχ τοῦ γάλαχτος πηγνύμενα. 

1 τὸ ἐν ἑχάστω ἔχειν 5B! 2 φανερώτατον | ἐπὶ -- ἑκάστου] πρόσωπόν τε χαὶ χεῖρα 

χαὶ ἕχαστον BWa; fort. recte ὃ δὲ om. a 4. ὃ ὁρίζεται a 0 ἔργῳ] 

ἔργα Β', hue ἕξει add. B? 10 éxetvy a τὸν post ὀφθαλμὸν om. 1 

12 6 om. I: χαὶ Β 13 δῆλον a 14 εἶναι om. B'Wa ᾿ 15 ἔργων a 

τὰ] τῶ BW 18 ἔχειν BWa 19 ᾧ] ὧν Ia ὡρίσϑαι BWa 

20. 21 χαλκὸν ἄργυρον χρυσὸν B 22 post utrumque 7 add. τῇ a 23 post 

πάσχειν add. τι BWa ὅπερ BW: ἅπερ a 25 post ἃς add. xat B γίνονται B: 

γινώσχεται a διόποτε 1 27 διελεῖν te χαὶ διαχρῖναι coll. BWa μὴ om. 1 

28 ἐστιν αὐτῶν coll. BWa 29 τὰ post ἢ om. ΒΊΝ ἃ 31 χαρποὶ om. ΒῚΝ 

31. 82. καρποὶ --- τοιοῦτοι] μόνον τῷ σχήματι καρποὶ οἱ BWa (χαρποὶ ex τοιοῦτοι corr. 

B3W) 

Comment. Arist. IJI. 2 Alex. in Meteora, 15 
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Εἰπὼν 63 ταῦτα χαὶ δείξας ὅτι ἢ οὐσία τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων, 
~ wv \ ~ ’ ~ ~ ͵ ᾿ 7 

τῶν τε ἄλλων χαὶ τῶν μορίων τῶν ἐν τοῖς ζῴοις, χατὰ τὸ εἶδος χαὶ τὸν 
΄ ε΄ . , ~ 4 ~ ΄ ~ f me 

λόγον ὁρίζεται, λέγει τίς ὃ τῶν ὁμοιομερῶν μορίων τῶν ζῴων λόγος, χαὶ 35 

τίνι εἰδοποιεῖται. ϑερμότητι δή φησιν αὐτὰ ὁρίζεσϑαι χαὶ ψυχρότητι χαὶ 

or ταῖς ἀπὸ τούτων χινήσεσιν: ὑπὸ yap ψυχροῦ te xat Yepuod exactov 
- -»᾽ , , als i ς 

αὐτῶν τὴν πῆξίν τε χαὶ σύστασιν λαμβάνει. τίνες δέ εἰσιν at χινήσεις αἱ 
, ΄ ΄ . gy» 

ἀπὸ τοῦ ον χαὶ ψυχροῦ, λέγει: τάσει γάρ, φησί, χαὶ ἕλξει χαὶ 
ϑραύσει χαὶ σχληρότητι χαὶ μαλαχότητι χαὶ τοῖς ἄλλοις, περὶ ὧν 

εἶπε τὰς ἘΣ οτος δυνάμεις τε χαὶ ἀδυναυίας τίνες εἰσὶ διορίζων: χατὰ 

10 ταῦτα γὰρ τὴν διαφ φορὰν αὐτῶν τὴν πρὸς ἄλληλα γίνεσϑαι: τὰ μὲν γὰρ 40 

ὑπὸ ed χαὶ τῆς ἀπὸ τοῦ ϑερμοῦ χινήσεως, τὰ ὃὲ ὑπὸ ψυχροῦ, τὰ δὲ 

ὑπ᾽ τ τ τὰ δέ γε ἐχ τούτων, λέγει GE τῶν ὁμοιομερῶν, συνεστῶτα, 
΄ ~ 5 ΠΕ.) ΡΒ) , 5 τς >I ἐν / 

ἅπερ ἑ ἐστὶ τὰ ἀνομοιομερῆ, οὐχέτ᾽ ἂν τούτοις ἀλλήλων διαφέρειν λέγοιτο" 
\ ~ \ Nn o¢ 77 ec ~ ἊΝ ΄ ΠῚ em ΕῚ οὐ γὰρ ἢ χεφαλὴ τῆς χειρὸς 7 ὁ ϑώραξ τοῦ ποδὸς τάσει ἂν ἣ ἕλξει ἡ 

15 ϑραύσει ἣ σχληρότητι ἢ μαλαχότητι ἥ τινι τοιούτῳ διαφέρειν λέγοιτο, 
τούτων τινὶ τὸ εἶναι ἔχοντα: ἀλλ᾽ S τοῦ χρυσὸν μὲν χαὶ ἄργυρον xat 

ὃς σίδηρον χαὶ τῶν τοιούτων ἕχαστον ῷ γενέσϑα: αἰτία ψυχρότης 7 ϑερμότης 45 
χαὶ ἢ ἀπό τινος τούτων χἴνησις, τοῦ 2 τὰ ἐχ τούτων ὄντα γενέσϑαι τε 

χαὶ εἶναι, οἷον φιάλην ἣ πρίονα, babe ἐχεῖνα αἴτια, οὕτως ἔχει χαὶ ἐπὶ 

20 τῶν ἀνομοιομερῶν τοῦ ζῴου, ἃ ἐχ τῶν ὁμοιομερῶν συνέστηχε. διαφέρει 
0g, ὅτι τῆς μὲν φιάλης χαὶ τοῦ Shi χαὶ ἃ γίνεται éx σιδήρου xat 

ἀργύρου, τέχνη αἰτία, τῶν δὲ ἀνομοιομερῶν τούτων φύσις ἣ ἄλλη τις 

αἰτία: ἄνϑρωπος γὰρ ἄνϑρωπον γεννᾷ χατὰ φύσιν, χαὶ ἵππος ἵππον. | 
Kindy ὃὲ ταῦτα ἐπάνεισιν ἐπὶ τὸν περὶ τῶν ὁμοιομερῶν μορίων 141: 

, ἘΞ , \ ΄ \ 3 - - , ~ 

25 λόγον. περὶ τούτων γὰρ αὐτῷ προέχειτο εἰπεῖν, τί pe ἔχαστον αὐτῶν 
\ 
t τυ στι χατὰ τὴν ὕλην, τί δὲ χατὰ τὸν λόγον. φησὶ δὲ δὴ ὅτι ἐχ τῶν 

>] oO 

εἰρημένων χομεν, τίνος ἕχαστον αὐτῶν Ἴγοῦς ἐστίν: ἣ γὰρ ὑγρόν τι 
ἋἋ 

αὐτῶν ἐστιν ἣ ξηρὸν 7 ἐξ ἐθρς τὰ γὰρ ποιὰ χαί πως συνεστῶτα ἣ ὑγρὰ 7; 
» “᾿ 3» ~ as ~ 

ξηρὰ ἣ μιχτὰ ἐξ ἀμφοῖν εἴρητ ταί τε χαὶ δέδειχται. χρῆναι δέ φησιν 

80 ἕχαστον τῶν τοιούτων μορίων προχειριζομένους τὸ τί ἐστιν αὐτῶν ἀπο- 5 

διδόναι, πρῶτον τὸ γένος λαμβάνοντας, οἷον nee εἰπεῖν ὅτι ὑγρὸν 7 ξηρόν, 

ἔπειτα προστιϑέντας ποῖόν τι χαὶ πῶς γεγονός. οὕτω γάρ ἕχαστον ἴσμεν 
ί ἐστι χαὶ ἑχάστου τὸν λόγον ἀποδίδομεν, 7 πρὸς τὸ ὑποχείμενον χαὶ 

Ι δὲ om. ἃ 2 τῶν ante te om. a 2.3 tov λόγον xat τὸ εἶδος coll. a 
Ὁ τίς ὁ τῶν N: post 6 add. ἐν τοῖς BIWa 4 δή] det I 5 τε om. BWa 
7 zat Ψυχροῦ om. a 9 post διορίζων recte, ut vid., add. πάντα διαφέρειν a 
10 post αὐτῶν add. εἶναι BWa ἀλλήλας 1 yap om. BWa 11 τοῦ 
om. BWa 12 ye] te B post λέγει δὲ add. καὶ B'W, huc add. ta ἐκ ΒΡ 
13 διαφέρειν ἀλλήλων coll. B 14. 15 ἢ ϑραύσει om. a 15 τοιούτων 1 
16 τοῦ] τὸν BWa 19 7 om. BWa 20 post ἀνομοιομερῶν add. μορίων a 

21 zat ἃ ἴῃ marg. B3 22 post ἀνομοιομερῶν add. μερῶν BWa ἢ τις ἄλλη coll. Ba 
in ἤ τις deficit W 23 αἰτία om. Bla 24 δὲ. om.a τὸν ex τῶν corr. ΒῚ 
20. 20 οὐ 28 ἐστιν αὐτῶν coll. ἃ 20 δὲ post φησὶ om. Ba 29 χρῆναι δέ] 
yen εἶναι Β᾽: χρὴ δὲ : ol 7 ] © YPN Ge a Θ 1} om. a 
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\ X 

τὴν ὕλην βλέποντες ἢ πρὸς τὸν λόγον χαὶ τὸ εἶδος, μάλιστα δ᾽ ὅταν 

ἄμφω εἰδῶμεν. ἀχόλουϑα δὲ ταῦτα τοῖς ἐν τῷ πρώτῳ Ile pt ψυχῆς εἰρη- 
υ 

Ke Cn ie ) | Ay sye aha } ἢ τ = = - Tae Ξ 
μένοις On? αὐτοῦ" χαὶ γὰρ ἐν ἐχείνῳ εἶπε τοὺς μέν τινας ἀπὸ τῆς VATS, 

\ ~ Y> ΄ x >? ΄ 5 , 

τοὺς δὲ ἀπὸ τοῦ εἴδους τὸν ὁρισμὸν ἀποδιδόναι: τελξιοτάτους μέντοι τῶν 10 
Ἂν ε - > ~ ~ > \ => ee ~ ΄ 

ὃ ορίσμῶν ETL τῶν φυσιχὼν εἰνᾶι τοὺς τὸ ELOOS λξγοόοντας TOU TOOKELUWLEVOD ~- 

Ἀ ΄, σ ᾿Ὶ Ω iA 5 \ >. a 

nal προστιϑέντας ὅτι ἐν ὑλῃ τοιαύτῃ. εἰπὼν GE GUTMS γάρ ἰσμὲν 
΄ \ , 

ἔχαστον διὰ τί vat τί ἐστι 
Ἁ ~ / A ~ ~ 

χαὶ TS γενέσεώς [ee πὶ τῆς φϑορᾶς 
ς΄. ὦ 2 \ > ID / > 

οξιν αυφήτερας TAS αἰτιὰς εἰόξναιϊι, τὴν TE TEMUTY, ἣν εἶπε OLA Tl, AAL τὴν 

ica Aa CN (Ὁ a A - Py or o- a o- ς @ = = (0) ov ς Os < R 
c ve is] 3877S - A ~ ὑλιχήν, ἣν ἐδήλωσε διὰ τοῦ χα προσέϑηχε 

» Ὁ ~ \ ¢ ~ ΄ 

10 χαὶ τὸ ποιητικὸν αἴτιον διὰ τοῦ χαὶ πόϑεν H ἀρχὴ τῆς χινήσεως. 
ὩΣ eg Vv >) ~ 5 , ΄ , ” c ‘ MF A = 

ὥστε ἅπαντα ἔστιν ἐχ τῶν εἰρημένων λαμβάνειν λέγοντας Ἢ ὑγρὸν Ἢ ξηρὸν 15 
4 πὶ - "« > o fad 5 

ἕχαστον αὐτῶν ἢ συναμφότερον εἶναι, τὴν μὲν ὕλην οὕτως: τὸ ὃ 
πῖον N , , ΄ \ 5 ΄ a = A 5 = ae 

THEW 7 σύστασιν τδινδε: ὁποία χαὶ ἐστίν, ὃ ἔστι λαμβάνειν ἐχ τῶν εἰρη- 
΄ , ~ >. “ ΄ 

μένων γνωρίζοντας ἐχ τοῦ ἐφαρμόζοντος, τὸ δὲ ποιητιχὸν ὅτι ὑ 
Ὁ ~ ~ , Ἃ ? ~ \ 7 

15 ἢ Ψυχροῦ τοιοῦτον γινόμενον ἣ γεγονὸς ἢ ὑπ᾽ ἀμφοῖν. γνωρί ων ὃὲ τού- 
~ ΄ - Ω͂ ΄ 

τῶν τῶν ὁμοιομερῶν οὕτως γενομένων, δεῖν φησιν ὁμοίως ἐπ τε ταῦτα περὶ 
~ 2 ~ ΩΝ > >) Ω͂ ~ >) , Ρ 

τῶν AVOUGLOULSOWY μορίων λέγειν, εἰ GDTW περὶ τῶν ἔχ τούτων συν- 20 

OTW [0] 

, \ ~ ~ > , 4 

wtwy, ἅπερ ἐστὲ τά τε φυτὰ χαὶ τὰ ζῷα. τῷ δὲ βιβλίῳ τούτῳ 

MQ 
neath ato Περὶ Cod Ἶ Kc. Bay ΤᾺ, GY ΡΞ τ [lent ΝΣ ἢ 
TEGUAL δοχεῖ τὰ ξρι! SWWY μοριῶν εν γὰρ τῷ οξυτξρῷ ερι Gwwy υοριῶν 

bo oO Σ] 
VS De a Ὑ τὰ ~ yaa Pecans héve me et Sie τον tet ay 2 

τερὶ ὧν ἐνταῦϑα ἔφη δεῖν εἰπεῖν εἰπε. yet γὰρ ἐν αὐτῷ πρῶτον μὲν 2% 
- “τ - Vv \ ~ P) ~ 

περὶ τῶν δυοιομερῶν. μορίων, ἔπειτα χαὶ περὶ τῶν ἀνομοιομερῶν, ἅ ἔστιν 

ἐχ τούτων. 

2 ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ ψυχῆς] A 1 p. 403429sqq. 6 ὕλῃ] ἄλλη ex ὕλη, ut vid., 

corr. [ οὕτως ex οὔπω corr. B? 8 τελιχήν] ὑλικήν Ba 9 ὑλικήν] 

εἰδιχήν Ba 10 τοῦ] τοῦτο B! ths] τίνος I 11 we B'I 12 συν- 

αμφότερα Ba 13 πῆξιν] πῇ ξηρὸν B! ὁποῖα | 15 7 post γεγονὸς 

om. 1 16 γινομένων a 18 post ζῷα add. ὥστε ἐχ τούτων δῆλον ὅτι Bia 

δὲ om. Ba 20 εἰπεῖν εἶπε] ποιεῖν εἶπε B: ποιεῖν ποιεῖ I 21 χαὶ om. Ba 
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ΠΝ EX VER BO RUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis 

Ἄβρωτος 190,19 

ἀγγεῖον 18,18 sqq. 52,17, 19 54,26.27 δῦ, 

5. 14 68,3 196,8. 9 
ἄγονος νεφέλη i. 6. ὁμίχλη 45,6 

ἀδιαίρετος 32,21 142,2.3.5 146,22. 23. 

ἀδιάχριτος 46,19 

ἀδιαλείπτως 55,15 91,12 

τὸ a0. 14,15 

bo ee) 

ἀδυναμία 314,4 217,4 226,9 

ἀδύνατος. τὸ ἀὸ. 28,33 29,1.13 33,5 ov 

ἀδυνάτου δειχνύναι 168,11 

ἀέναος 55,9. 10 62,28. 80 64,27 
ἀήρ 7,37 8,23 8544. 9,14 sqq. 10,2 sqq. 1], 

1sqq. 12,1 sqq. 17,7. 11.13sqq. 22,14. 

15 40,28 44,4 sqq. 45,16 sqq. 52,8 sqq. 

54,2 sqq. 90,25 147,6.10.21 148,2 sqq. 

149,6 sqq. 180,2 208,21 sqq. 210,14. 15 

ἀύϑλαστος 216,19. 21 

ἀϑροίξζειν 36,34 42,26.28 49,8 51,9.13 

55,2 sqq. 68,3. 7 69,2 80,31 124,3. 9.16 

125,26 202,30 

ἄϑροισις νεφῶν 11,29 

ἄϑροισμα 145,29 

ἀϑυμίατος 217,14 

«αἰάζειν 120,5 566. 

αἰγιαλός 64,14. 15 71,21 
ἀίδιος 17.11.21 64,24. 28 78,4 566. 

αἴϑειν 8,25 129,24 

αἰϑέριος. ald. σῶμα coni. 

5,16 
αἰϑήρ 11,1 18,14 16,20.23 114,18. 19. ὃ 

διὰ τί οὕτως ὀνομάζεται 8,21 544. 129,24 

αἰϑρίᾳ 22,20 31,23 46,21 98,29 190,2 

aos 

τοῦ ὕδατος 124,11 

χυχλοφορητιχόν 

αἴϑριος 88,10. 18 112.12.14 119,5 

αἷμα 161,5.8 210,25.27.50 211,8.10.14sqq. 
até 21,17.21 26,6 

αἴσϑησις 200,21 219,24. 28 αἱ αἰσθήσεις 

μεσότητες 201,9 sqq. 

αἰσϑητήριον 148,16 

atodytos. τὰ ἴδια αἰσϑητά 129,2 

αἰτία, αἴτιον. αἰτία ἡ ὑλιχή, ἡ ποιητικὴ 

χαὶ κινητιχή 44.8 αἴτιον ποιητιχόν (αἰτία 

πο 0.9:12. 10 90 Li 0: ὦ 220,00. 14 

αἴτιον ὡς χινοῦν, ποιοῦν 29.10.11 αἴτιον 

πρῶτον τῆς χινήσεως 0,10.11 αἴτια ὡς 

ὅλη (ὅλαι) 7,2 23,9.10 123,15.16 
_ ait. 198,12 τὰ παρὰ τὴν ὕλην att. 201, 

26 αἰτίαν coni. dpyat 1,10.11 14,6.7 

188,29 

atwpety 148,23 

ὑλιχαὶ 

ἄχαμπτος 216,13 

ἄχαπνος 199,0 

ἀκατάλληλος 60,21. 22 

ἀχατάστατος 97,16 

ἀγχατέργαστος 148,10 

ἄχαυστος 217,11 218,15 

ἀκινησία 14,5 

dxuvynticety 184,29 

ἀχμιάζειν 52,11 59,16. 17. 31 

ἀκμή 99,14. 10. 30 

ἀκοή 129,2 

ἀχολουϑεῖν 28,98 

ἀχολουϑία 7,18 

ἀκόλουθος 10,30 53,4 72,14 141,4 221,2 

τὸ ax. (τῆς λέξεως) 176,13 — ἀχολούϑως 

184,18. 19 

ἄκρα 149,9 



232 ἄχρατος 

ἄκρατος ἴρις 108,2. 18 

ἀκρίβεια 84,28 

ἀκριβής 84,20 

ἀκριβολογεῖσθαι 100,18 
ἀχρισία. αἱ τῶν πνευμάτων ἀχρ. 97,12 

ἄκριτος 960,28. 29. 82 97,3. 4.10 

ἀκρόνυχος 121,24 

αἱ τοῦ ἡλίου ἀχτῖνες 11,25 91,20 

111,9 129,21 130,4 
axtts. 

38, 14.20 49,17 

141,3.5 150,15. 21 

ἀλαζονιχός 67,1 

ἀλέα 50,26. 27 52,12 184,20 

ἀλεεινός 49,34 50,31 84,33 107,8 

ἅλμα 31,00 

ἅλμη 88,6 

ἁλμιυρίς 81,21 

ἁλμυρός 67,13.14.16 71,20.25 74,7. 13. 

16 sqq. 80,3 sqq. 86,5 sqq. 87,3 sqq. 88, 

Ὁ 566. 

ἁλυυρότης 66,9 67,12 11,4. 20 78,3 80,1. 

19 81,27 82,11. 13 sqq. 83,11. 12 sqq. 

ἄλογος 73,14 

Ghovpyiys. 157,22.238 159,28 160,15 — 

ἁλουργός 25,26.33 155,6 156,17. 33 161, 

3.7.9 sqq. 162,3. 4.7.8 

dds. ἅλες 67,20 88,3. 6.16 sqq. 208,5. 14 

210,28. 381 214,29 215,27 

ἅλυσις 217,7 

ἄλυπος 207,6.11 208,1 211,28. 29 34 

ἅλως 30,4. 9.11.28 41,9.12 189,1sqq. 142, 

21 143,3.6sqq. 145,85 146,11. 14.20.25 

151,26.82 152,18sqq. 153,4sqq. 175,27. 

29. 3a 

ἀμάλακτος 211,29 

ἀμαυρός 119,24 140,30 

ἀμαυροῦν 161,16. 17 

apetBerv 69,27. 28 

ἀμερής 32,21. 24.25 

ἀμετάβλητος 10,16 83,2 

ἄμπωτις 117,16 

ἀμιὺδρός 31,9. 10 149,23 sqq. 

ἀμιυδρότης 150,4. 5 

ἀνάβασις 7 τοῦ Νείλου 53,15.16 

ἀναβράττειν 125,32 

ἀναδιδόναι 75,19 

ἀναϑυμιᾶν 33,30 70,28. 29 116,34 

ἀναϑυμίασις 15,1 sqq. 20,154. 29,10 544. 

28,17 sqq. 30,8 544. 59,28. 29 34,2 sqq. 

41,6 sqq. 42,2 67,7 82,16 89,25. 26 sqq. 

90, ὃ 564. 94,2 sqq. 110,27 116,12.13sqq. 

148,14 33.16. 20 84,3 sqq. 87, ἡ ξηρά Ὡς 

I INDEX 

5. 9 99,30 124,525.26) 1 0.1 19 arg 

11 sqq. ἡ ὑγρά 22,29 110,19 ἡ ἀτμι- 

δῴδης, ἡ χαπνώδης 15,14 20,7 33,17 84, 

9.10 124,27 177,21 544. 204,20.21 213, 

16.17 ἡἣ πυρώδης 35,31 

ἀναιρετικχός τινος 31,12. 13 40,15 

ἀναίσϑητος 156,24. 25 

ἀνακάμπτειν 112,20 135,7 136,29 216,14 

ἀνακεφαλαιοῦσϑαι 65,8. 9 89,9 95,20 

132,13 

ἀναχλᾶν, ἀναχλᾶσϑαι 11,24 sqq. 24,9 27,8. 

9 28,8 30,13 35,13 40,17 49,19.23 141, 

8.21 147,6.9. 12 sqq. 148,4 sqq. 159,31 

160, 7. 15. 16. 24 163,10. 19 sqq. 174, 

2 sqq. 

ἀνάχλασις 11,30 24,6. 7. 12.20.21 27,10. 

32 28,16. 21.24 2915 35,25 38,28) 39, 

6 sqq. 40,7. 20.21 41,10 sqq. 49,16 544. 

140,19. 22.24 141,5sqq. 142,24 146, 

21 sqq. 147,1sqq. 149,6.7 151,24 sqq. 

156,1 sqq. 159,10 sqq. 160,4 sqq. 163,14. 

15. 25.31 170,152 °174,25 176,10, 14019; 

24 sqq. 

avazxorovdws 37,13 

ἀνακυκχλεῖν 79,21 

ἀναλλοίωτος 1,18 7,20 18,380. 31 

χατ᾿ ναὶ. 9,17 164,1 

λογίᾳ εἶναι πρός τι 187,29 

ἀνάλογον ἔχειν (εἶναι, γίνεσθαι) 5,8 48,15 

100,83 103,10 128,22 168,20 ἀ. λαμβά- 

νειν 102,21—advahdyws ἔχειν 14,26 106,4 

ἀναλύειν 7,28 

ἀναμφισβητήτως 48,20 

ἀνανεύειν 112,22 

ἀναντίρρητος 116,11 

ἀναξηραίνειν 27,30 79,3 196,23. 29 197,6 

(ἀναπεταννύναι) ἀναπεπταμένος τόπος 107, 

0 a. ϑάλασσαι 69,26 

Ξἀναπιδᾷν 56,7 

ἀναλογία. ἐν ἀνα- 

ἀναρροφεῖν 18,20 

ἀνασοβεῖν 52,31 

ἀνασπᾶν 0.5 136,30 

ἀνατέλλειν 18,5 30,21 96,32 139,9. 12.13 

149,17 150,15 164,15 

ἀνατολή (ἀνατολαῦ, 92,25.29 93,35 105, 

21 ἀν. ἄστρου 163,25. 29. 383 164,11. 

12.17.18 166,11 ἡλίου 140,10 175,18 
ἡ τοῦ ᾿ὡρίωνος 96,14.31 ἀ. ϑερινή 57,20 
108,28. 26 χειμερινή 57,6 108,30 

ἀνατολιχός 111,9 544. 113,30 

ἀνατρέπειν 125,34. 35 
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ἀναυξής 1,18 18,31 

ἀναφορά. τὴν a. ἔχειν πρός te (ἐπί τι) 4,1 

224.10 

ἀναφυσᾶν 119,11 

ἀναφύσημα 53,22 119,13 

ἄνεμος 16,9. 12 46,23 53,19 sqq. 54,3 sqq. 

90,23 91,5 sqq. 92,4 sqq. 93,21 sqq. 94, 

16 sqq. 95,6.8 114,3sqq. 117,8 119,33 

120,32 121,6 sqq. 122,17 123,7 124, 

15 sqq. 125,1 sqq. 

ἀνεμποδίστως 127,34 
ἀνεμιώδης 91,11 95,23 

ἀνεννόητος 3,29 

ἀνεξέταστος 9,5 --- ἀνεξετάστως 114,25 

ἀνεπίδεχτος πάϑους 19,1]. 2 

ἀνεπίλειπτος 89,19 

ἀνεπισχέπτως 190. 

ἀνεπισχίαστος 19,15 

ἀνεπίστατος δόξα 9,2 

ἄνεσις 25,25 

ἀνέψητος 190,94 

ἀνήλατος 216,30 

ἄνϑος 158,28. 29 
ἀνθρακευτός 218,21 

ἄνϑραξ 218,17 

ἀνθρώπινος. ἡ ἀ. σοφία 66,24 

ἄνϑρωπος 226,23 

27.29 994} 

ἀνισοταχής 39,31 — ἀνισοταχῶς 39,17 

avisyety 24,16 149,16 

ἀνομιοιογενής 180,26 

ὁ νεχρὸς ἄνϑρ. 223,26. 

ἀνομοιομερής, τὰ ἀνομοιομερῆ 213,38 219, 

18 sqq. 229,6. 1. 12.13.21 224,11 225, 

2.3 226,13. 20. 22 

ἀνομιολογούμενος 77,1 

ἀνταποδιδόναι 107,2 

ἀνταρχτιχὸς κύχλος 101,22. 30 105,5.6 

ἀντέρεισις 147,27 

ἀντιβαίνειν 139,38 200,1 

ἀντιβατικός 201,15 

ἀντίγραφον 9,29 

ἀντιδιαστέλλειν 9.9 88,91. 82 

ἀντίϑεσις 214.0. ὃ 

ἀδυναμίαν λεγόμεναι ἀντιϑέσεις 219,6.7 

αἱ χατὰ δύναμιν χαὶ 

ἀντίχρουσις 136,22. 23 

ἀντιλαμβάνεσθαι 129,2.3.10 200,32 201, 

5 sqq. 

ἀντιλάμπειν 161,10 

ἀντιληπτιχός 200,25 201,1 

ἀντιληπτός 201,4 

ἀντίληψις 129,5.6 200,27 

ἀπλανὴς Zao 

ἀντιλογία 79,33 

ἀντιμεϑίστασθϑαι 50,26 216,23. 24 

ἀντιμετάστασις 118,36 

ἀντιπεριιστάναι 47,11.12 — med. 50,23. 

24. 32 51,21 92,1.15 200,2 sqq. 202,32 

ἀντιπερίστασις 47,13. 23 50,23. 80 53,15 

ἀντιπνεῖν 16,10.11 106,18.22 135,2 

ἀντιτύπειῖν 122.1 134,32 200,1 

ἀντιτυπία 198,1 

ἀντίτυπος 137,33. 84 

ἀντιτύπτειν 122,92. 23 

ἀντίφραξις 121,21 

ἀντιφράττειν 120,22 

ἄντοιχος 101,19 102,5 104,10 

avuypatvery 206,23 207,4 

avotapxtos 179,21 180,1 

ἀνωμαλία 144.7 174,28.31 195,22. 24. 25 

206,28 

νεφῶν 128,25 

ἀνώμαλος 174,17 — ἀνομάλως 215,10 

GWE 19. Kesh Ps 

ἀνωμαλίαι τῆς γῆς 16,1 τῶν 

ἀνώνυμος ἀνωνυμιώτερος 

197,23 
ἄξων (χώνου) 163,7 166,19 168,6 171,5 

ἀοίκητος 101,7. 18. 26.31 sqq. 104,4.7sqq. 

105,2. 3 

ἀόρατος 151,5 

ἀοριστεῖν 97,13 

ἀόριστος 180,18 191,16.20 193,12 194,3. 

24 195,1 199,9 200,17 

ἀπαϑής 7,20 17,33 1812.13 137,34 

ἀπαράβατος (coni. ἀχριβής) τάξις 84,20 

ἀπαρχτίας (βορέας) 108,24 109,8. 7. 14 

110,3 112,16 113,d. 7. 17. 24 sqq. 

ἀπαρτᾶν 33,2 

-amapttCery 15,33 

ἄπαυστος 6,19. 30 

ἀπειχαάξειν 23,6 45,25 

ἀπειλὴ Ἡφαίστου, “Estias 128,12 

ἄπεπτος 83,14 sqq. 84,7.11 137,6 148,15 

188,7 190,3 197,9 

ἀπερίληπτος 9,91 

ἀπεψία 81,26 83,15 182,19. 21. 24 566. 

185,382 186,1lsqq. 189,27. 28 194,30 

195,1. 8 197,22. 23.29 ἀπεψία τί ἐστιν 

188,10 sqq. 

ἄπηχτος 314,8. 34 

ἀπηλιώτης 108,21 111,1 112,7 113,25. 26 

ἀπίλητος 217,10 

ἀπλανὴς σφαῖρα 9,27 27,14 38,3 41,21.22. 

26 43,16 102,21 οἱ ἀπλ. ἀστέρες 31,7 

32,13 38,1. 2. 6, 10, 17 41,3 



234 ἁπλοῦς 

ἁπλοῦς. τὰ ἁπλᾶ σώματα 1,17 2,5 4,35 5,1 

ἄπλωτος 102,11 

ἄπνοια 95,13 

ἄπνους 10,21] 

ἀπόγειος. ἀπ. πνεῦμα 106,11. 12 

ἀποχαϑαίρειν σίδηρον 207,11. 23 

ἀποχάϑαρσις 207,20 

ἀπολαύειν 84,10 

ἀπομαραίνειν 158,13 

ἀπορία 11,29. 21 74,10 75,2 

ἀπόρρυσις 55,20 56,1 58,16 75,20 

ἀπόρρυτος 68,32. 33 

ἀποσπινϑηρίζειν 21,21. 23 

ἀποστάζειν 207,26 

ἀπόστασις 28,8.26 156,3 160,31 171,21 

172331 

ἀπόστημα 38,12 

ἀποστίλβειν 131,25. 28 

anooytCety 57,14 

ἀποτείνειν 31,28 adnotetvestar 155,10. 

11 157,10 159,31 175,26 

ἀποτορνεύειν 34,8 

ἄποτος 74,27 190,19 

ἀπουσία 118,8. 9 207,24 

ἀπόφασις 158,14. 19 150,4 157,11. 12 

109,8 
ἀποφυσᾶν 4,92. 33 

ἀπρονόητος 83,8. 9 

ἅπτεσθαι 6,3 32,24. 20 

τὰ ἁπτὰ πάϑη 200,21. 28. 

αἱ ἁ. ἐναντιώσεις 4,30sqq. 179,10. 17 sqq. 

213,27 

ἀπύρωτος 138,11 
ἀπωϑεῖν 49,32. 35 50,25 85,18 sqq. 

ἀπώλεια 60,17. 18. 22. 26 

ἄπωσις 49,14 

ἀραιός 117,24 130,23 

108,32 109,6 

ἁπτός 4,29 sqq. 

ἀργέστης 

17. 24 

apyns χεραυνός 137,24. 26 

ἄργυρος ὁ χυτός 215,4 

ἀρχτιχός δῦ,18 93,1 101,16 108,18 ἀρχτι- 

κὸς χύχλος 101,14. 28 105,4 119,0. 1 

ἄρατος 27,24. 25 80,0. 21 τῷ; 20. 29. 93,11 

90,12 98,23 99.1.1 100,20.25 101,9sqq. 

104,7 105,24 106,8.14 172,26 175,17 

— ἡ ἄρχτος (τὸ ἄστρον) 42,22 

ἀρχτῷος 70,28. 33 92,28 98,26 

ἀρρενιχόν 177,17 

ἀρρωστία 147,33 

ἀρχή. αἱ πρῶται ἀρχαὶ τῆς φύσεως 1,10 

110,80 118,6. 

I INDEX 

ἀ. σωματιχή 4,21 ἀρχὴ τῆς κινήσεως 

6,10 7,10 14,6.7 opp. πέρας 6,29 ὦ. 

χινητιχή 183,25 187,31 ἡ τῶν ἀνέμων 

(πνευμάτων) 94,115844. 95,6 sqq. 117,19. 

20 ἀρχή coni. ῥίζα 66,16. 17  coni. at- 
tla 138,291 98,11. 12 

ἀσαφής 100,17 
ἄσβεστος 85,33 207,30 

ἀσϑένεια 147,25 155,19 159,19. 22. 33 
ἀσϑενής 154,6.7 155,11 156,15.16 157,10 

160,14 
doxtosg 103,25. 27. 31. 33 
ἀσχός 94,27 sqq. 

ἄστατος 97,7 

ἀστήρ. οἱ διάσσοντες ἀστέρες 2,24.25 3,17 

21,17 οἱ ἀπλανεῖς 32,13 

ἀστραπαῖος 113,4.6 

ἀστραπὴ 126,27 128,33 129,17sqq. 131,22 

aotpohoyixds. a. ϑεωρήματα 8,89 τὰ 

ἀστρολογιχά 38,8 

ἀστρολόγος 28,15 

ἄστρον 8,7.8 9,6. 11 sqq. 11,3. 22. 23 12. 

14.17 138,14 17,5.23 1829164 (ie 

15 sqq. 170,32 171,83. 11.22 172,7 

ἀσυμμιετρία 182,17 190,1. 14.15 

ἀσφαλῶς προστιϑέναι τι 14,10 

ἄσχιστος 216,33 

ἄταχτος 2.11 566. 

ἀταξία 84,24 

ἄτεγκτος 215,22. 28. 20 

ἀτέλεια 188,10. 12. 15 189,34 

ἀτελής 0,24 

ἀτενὲς ὁρᾶν 51,11 

ἀτενίζειν 31,9 

ἄτηχτος 177,17 212,15. 16 214,9 

ἀτμιδοῦν 44,21 

ἀτμιιὸ ὦ δ᾽ης (ἀναϑυμίασις) 15,14 84,9 90,10 

95,22 124,27 177,21 

ἀτμίζειν 14,33 47,12.14 55,3. 23 72,10 

80,14. 19 sqq. 87,3.19 118,24 209,21.22 

ἀτμίς 12,4sqq. 14,94 15,2. 7 sqq. 20,6 44, 

27.29 45,3. 35 46,8. 11.18. 22sqq. 48, 

3.18 74,2 85,14 142, 25.33 177,12. 28. 

31 118,1 ἀτμὶς τί ἐστιν 217,18 sqq. 

ἀτμιστός 218,2. ὃ. 8 

ἀτμιός 45,33 47,15 48,13 19,0. 7 80,22. 26 

ἀτονία (ὄψεως) coni. ἀσϑένεια 147,25 

ἄτοπος. ἄτοπον 31,2.4.12 49,10 73,9 

76,26 

ἄτροφος 211,10 

αὔανσις 189,2 
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αὐγή 158,32. 34 159,1 
26,21. 25 

αὔξησις 59,22. 23.26 

αὐτάρχης 32,7 

αὐτόματος 68,14.25 69,1 — αὐτομάτως 

69,1. 6 
αὐτόπτης 57,2 

αὐτοφυής 161,4. 7. 12 

αὐχμηρός 73,28 91,18 
αὐχμός 35,31 91,19. 20 95,21 115,25 118, 

16.21 124,23. 24.28 125,2 

αὐχμώδης 95,24 

ἀφανής 32,23 

ἀφανίζειν 26,23 31,15 77,4 162,14. 15 

ἀφέψειν 88,15 566. 

ἁφή 5,29 32,27 200,22 sqq. 201,1 546. 

ἄφϑαρτος 79,26. 27 

ἄφοδος (4 tod ἡλίου) 44,14 59,28. 30 72,8 

agopta 60,31 

ἀφορίζειν 8,10 

ἀχανής 11,30 τὸ ἀχανές 119,20 
ἀχλύς 94,13 148,31 149,14.18. 11 150,29 

153,22 
ἀγλυώδης 119,23 149,18 174,24 

ἀχρόνως 19.9.5 : 

ἀχρωμάτιστος 138,13 114,1 

ἄχυρον 94,12. 19 96,8 

ἀχυρώδης 34,22 

avis 139,10 

ἄψοφος 219,11 

at τοῦ ἡλίου αὐγαί 

ἄψυχος. ta ἄψυχα 225,19 

Batoc 25,9.11.20 10} 11: 19 

τὰ βάϑη τῆς γῆς 116,21. 20 

βαϑύς 70,13. 15 544. 

βαλανεῖον 120,10 

βάρος 14,15 20,12 78,27 87,6. 29 

βαρὺς 5,6 sqq. 

βαρύτης 20,11 74,13 75,1 

βάσις κώνου 102,26 168,8.23 171,7 

γώνου 144,23 

βεβαιοῦν 11,8 

βέλος 17,11 

Bia 22,16 23,3 25,17 128,3.4.8 154,8. 26. 

30 135,25 βίᾳ φέρεσθαι 17,29 

βίαιος 22,24 127,32 128,36 189,4 

βόϑυνος 23,28 25,19. 20 26,5 
βορέας, βορρᾶς 47,5. 10.15. 19 544. 85, 

12. 20.21 92,21 98,10. 14 98,22. 32 99, 

125,25 sqq. 

τρι- 
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9.15 100,16 106,6.9.13sqq. 107,38. 7. 
9 sqq. 108,24 123,31 

Bdpétoc. ta βόρεια (μέρη) 27,27 28,4 172, 

19 175,15 6 8. πόλος, 100,22 172,20 
6 B. τροπιχός 28,26 β. πνεύματα 47,15 

93,10 β. κατάστημα 47,3 

βραδυτής 82,21 

βρέχειν 88,14 92,7 115,22 118,23 203, 
12 sqq. 215,23. 27 

βροντή 126,28 128,6.9. 18.29 129,17 sqq. 

138,15. 18, 19 

Taha (γάλακτος χύχλος) 36,34.35 37,4. 20. 

23 40,3 sqq. 41,7. 14 42,9. 14.29 43,14. 

20sqq. — γάλα lac. 191,6sqq. 193,7.13 

194,9 203,16. 17 210,21. 25 

γαλαξίας (xdxhos) 26,10 36,35 37,3 sqq. 

38,4 sqq. 41,17 42,51 49,9. 6 sqq. 

γαμηλιὼν 6 μήν 30,26 

γεηρός 189,18. 19 

γειτνιᾶν 6,14 19,5 56,19 85,18 112,31 

162,8 

γειτνίασις 7,11 106,32 110,34 

γελοῖος 72,18. 23 80,31 

Ἱέλως Ἡφαίστου, “Ἑστίας 128,11 
γένεσις 78,9 546. 223,11 227,7 τὰ ἐν γε- 

νέσει zat φϑορᾷ σώματα (vel τὸ σῶμα, 

ὃ κόσμος) 20,92 83,11 83,6.7 84,19 199, 

15 ἡ ἁπλῇ γένεσις (opp. τὶς γένεσις) 181, 

22.23 182,2 sqq. 30.31 

γενιχός. γενικώτερον 193,26 

γεννᾶν (i.e. γενητὸν νομίζειν) 78,10 80, 

2.18 

γένος 226,27. 31 

γεώδης 74,5. 6 82,9 190,6. 11 205,29 

77 7,37 8,4 9,15 sqq. 12,3 sqq. 180,0 202, 

16. 17.21.22 — γῆϑεν 126,32 

γῆρας 59,14. 92 
γηράσκειν 99,18. 32 
γλεῦκος 187,16. 22. 23 193,7. 14 209,33 

γλίσχρος 203,19 209,16 217,4 
γλισχρότης 203,18.20 208,11 209,17. 

23 

γλυχύς 71,20. 23 74,4. 18 sqq. 80,5. 7. 10 

81,5 sqq. 86,4 87,4. 21. 30. 31 

(scil. οἶνος) 214,36 

γονή 222,22 

γόνιμος 45,7 146,17 

ypdppa. τὰ yp. 150,8. 11 

ὃ γλυχύς 



236 γράφειν 

γράφειν κύχλον 110,1. 14 564. -- γράφειν 

pingere 54,52 

γραφεύς 54,31 139,29 161,1. 12 

γωνία 49,21 844. 144,26 147,12.16 149, 
97.29.31 163,8.10.20 170,18 ὀρϑὴ 
γωνία 145,1 163,11 ἀμβλεῖα 165,15. 14 

167,15 ὀξεῖα 163,9 

Δάκρυον. τὰ δάκρυα τῶν φυτῶν 220,22. 

Dane) 

δαλός 21,17.23 24,1 25,14 26,6 

δαψίλεια 28,5 

δετίττεσθαι (8,18 

δείλη 199,5. 6 

δεχτιχός τινος 201,10 

δελφίς (ὃ ἀστήρ) 40,8 

δεόντως 6,6 

δηλωτιχός τινος 2,1.3 13,1 99,8, 9. all. 

δημιουργεῖν 219,80 221,91. 32 

δημιουργία ἡ τοῦ ϑερμοῦ 222,2 

διαβεβαιοῦσϑαι 102,0. 7 

διάγραμμα 107,18. 19. 160,33 

διαδιδόναι 18,27 21,30 22,27 141,26 
143,5 

διάδοσις 21,33 

διαδοχή. ἐχ διαδοχῆς 60,19 

διαδρομαὶ αἱ τῶν ἀστέρων 17,32 18,2 2 

13.14 33,23 34,18. 24. 29 

pds 34,13 

(δια ὃ εἴν). 

διαδρομὴ πὺ- 

οἱ διαϑέοντες ἀστέρες 23,8 26,1 

διαχονεῖν 19,6 

διάκονος 18,20 

διακόπτειν 20,0. 8 

διαχοσμεῖν 1,14 20,14 

διαχόσμιησις ἣ τῶν ἄστρων 1,16 

δια χριβοῦν 158,19 

διακρίνειν 10,6 40,30 42,4. 10 44,10. 11 

40,99 180,20 

διάχρισις 10,7 12,19 130,17. 20 

διαχριτιχός 181,8 

διαλαμβάνειν 32,22 

διάλαμψις 129,26 

διαλείβειν 96,11 

διάλειμμα 43,17 

137,19 

διαληπτός 142,5 

ἐχ διαλειμμάτων 100,13 

διάληψις ἡ τῶν ἀνέμων 107,25 

διάλυσις 31,17 

διαμάρανσις 121,28 

I INDEX 

διάμετρος 29,1 108,2 sqq. 109,9.10 166,2 

167,14 170,18. 23.28 -171,3.7 172,4 

χατὰ διάμετρον εἶναι (xetotar) 38,2 107, 

28 108,1 sqq. 109,1 sqq. 

διαμνημονεύειν 60,18 

διαμονή 6,16 34,7 

διάνοια 9,6 

πδιαπιὸᾶν 56,24 

διαπλύνειν 67,18 

διαπνεῖν 134,3.5 184,15 212,13 

διασάττειν 110,0 

διασπᾶν 176,29 

διασπασμιός 143,26 

(διάσσειν). οἱ διάσσοντες ἀστέρες 2,2 

3,17 21,17 22,8. 18.26 26,6 33,1 

34,20. 32. 33 

διάστασις 156,22 

925 
4.2 

0. 29 

διαστατός. τὸ τριχῇ διαστατόν 4,28. 29 

διάστημα 9,12 12.11.18 39,14. 20.27 40, 
11 77,6 1051. 2.17 152,15 1590) 2629 

166,24 170,14 
διαστρέφειν 206,26. 27 

διατμίζειν 79,17 190,9 

διατριβή 153,9. 14.17 

διαυλωνίζειν 117,30 

διαφάνεια 148,16 
τὸ ὃ. 17,23 24,17. 29 141,14. 

τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν διαφανές 150, 
διαφανής. 

10 566. 

7. 12 

διάφασις 2,27 149,20 

διάχυσις opp. πῆξις 202,1 

δίδυμοι (τὸ ἄστρον) 92,10 

διηϑεῖν 67,18 71,20. 22 88,20. 27.33 122, 

30 221,27 

δίνη 135,2. 11. 14 136,30 

διογχοῦν 148,24 

διοδεύειν S131 

διορίζειν aya 

διορισμός 7,17 

διπλασιάζειν 49,17 

διπλόη 42,31 

διυγραίνειν 196,28 

δίυγρος 15,14 

διῶρυξ 56,10 

δρακόντιον 161,5 

δρόσος 46,7 sqq. 47,2 sqq. 48,1 564. 

δύεσθαι 18,5 24,16 96,30.32 — δύνειν 

139; FASO 16S ΤΩ 
δύναμις. αἱ τέτταρες δυνάμεις, xa” ἃς ἡ 

γένεσις καὶ ἡ φϑορά 181,33. 84 

nttzat ὃυν. (ϑερμότης, ψυχρότης). 182,4. 

αἱ ποι- 
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11.15.16 185,14 αἱ παϑητιχαί, ὑλιχαί 
(ξηρότης, ὑγρότης) 182,10. 11.14.16 185, 

15 δύναμει (εἶναι) 198,17. 90 207, 

10. 18 

σις 92,29 97,5 111,17 140,11 163,25. 
30.384 δύσις ϑερινή 108,31 

δυσχρασία 110,21 

δυσμιή. δυσμαί (ἡλίου) 92,25 93,35 105,21 

111,5.7 140,14.17 175,18 αἱ ἰσημεριναὶ 

ὃ. 380,22 107,30 δυσμὴ ϑερινή 108,8 ὃ. 

χειμερινή 108,28, 29 

δυσμικχός 111,8. 8. 14 sqq. 113,29 

δυσόριστος 181,12 198,29 

δυσωδία 213,26 

“Bap 48,25 52,7.9 98,28 113,16 118,15 

ἐαρινὴ ἰσημερία 111,32 112,2 172,18.19 

ἔβενος ἡ μέλαινα 212,12 

ἐγγύτης 29,18. 18 49,29 

éyxataxdActety 177,9. 10. 23. 27 

ἐγχατασπείρειν 90,1. ὃ 

ἔγκλισις (τοῦ νοτίου πόλου) 101,26 172, 
ΤΟ: 1 ' 

ἐγχύκλιος χίνησις 17,28 φορά 33,12. 14 

93,25 94,10 τὰ ἐγχύκλια (φερόμενα) σώ- 

pata 4,19 23,11 

29. sqq. 

ἐγχαράττειν 150,11. 12 

ἔδαφος 63,04 

ἔδεσμα 89,2 

ἐδωδή 193,22. 32 

ἐδώδιμος 198,33 

ἔϑνος 60,17. 22. 26. 30 61,1. 8. 10 

εἰδιχός 224,24 

εἰδοποιεῖν 4,351 179,14.17.20 180,1 564. 

183,26. 27. 31 199,10 202,17. 20 213,29 
214,1 sqq. 224,22. 25. sqq. 228,5. 6 

εἶδος opp. ὕλη 54,11 187,9sqq. 223,19 

224,17 227,1 sqq. φυσιχὸν εἶδος 189,22. 

20 εἴδη γῆς expl. 2,32 sqq. χατ᾽ εἶδος 

dist. χατ᾽ ἀριϑμόν 78,3.4.7 19,25.24.21. 
28 82,19 sqq. εἶδος coni. οὐσία 224,20 

coni. λόγος 229,18. 19 220,2. 3 

εἰκάζειν 34,11 35,8 45,14 148,27. 29 
εἴχειν 200,1 sqq. 

εἰχών 225,12 

εἰλιχρινής 11,25. 20 — εἰλιχρινῶς 12,6 

97,8 

εἶναι. 

ἐγκύχλιος expl. ὃ, 

τὸ εἶναί τινος 225,19 τὸ τί ἐστί τι- Zi 

τὸ εἶναι ἔχειν πρὸς ἄλληλα 
1 ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχειν 83, 
1.2. εἶναι ὑπό τι 186,2 544. 188,19 
189,27 210,19 εἶναι εἴς τι (Ὁ) 75,8 

ἐκβάλλειν γραμμήν 168,9..11. 18 164,14. 
18. 19. 22 168,3 164, 25. 26 
165,6. 10. 11 

ἐχβιάξειν 118,27 

ἐχδιδόναι 63,30 70,5 76,10 77,2. 4. 10 
ἐκθλίβειν 16,26 22,16 127,15. 27.28 137, 

15 206,10 

ἔχϑλιψις 22,24 23,3 127,27 137,21 
ἐκχρίνειν 113,12.15 128,8. 7.14.21 sqq. 

130,18. 15.26 1384,1sqq. 135,19.27 177, 
29 192,9.22. 25 193,2.6.12 196,33 214, 
17 217,21. 29 

ἔχχρισις 22,28 sqq. 43,23. 24 96,5 128,16 

194,8 185,16. 21.24 sqq. 137,16 177,6. 
9 193,3 196,28 217,19. 24 56. 

ἔχλειψις σελήνης 120,20 844. 821,2 544. 

ἐχνεφίας 119.15..17.18 127,16.22 133,13. 
19. 154,7.26 190,15. 190,6. 7. 10. 16 sqq. 

ἐχπνευμὰτοῦν 131,15 

ἐπίπεδον 

ἔχπτωσις 128,37 

ἐκπυρηνίζειν 22,17 127,29 

éxtupovyv 13,21 17,9. 11.17.34 23,29. 30 

51,9. 10 128,31.32 

ἐχπύρωσις 21,19 23,30 37,10 62,4 128, 

35. 37 

ἐχριπίζειν 41,28 

ἐχτεφροῦν 84,3 

ἐχφυσᾶν 120,1. 4 

ἔκτμιημα σφαίρας 102,16 108,2. 6.1 108,0 

107,22 108,18 

ἔλαιον 190,10 194,6. 14 208,8. 17sqq. 209, 
1.4.5. 9.22 210,14 220,12 

ἐλαιώδης 218,33 

ἐλατός 177,21 215,17. 21 216,30 
ἐλάττωσις 121,7.8 

ἐλαύνειν 207,9 

ἔλαφος 211,15 

ἑλχτός 215,15 216,28 

ἐλλείπειν 12,9 

ἔλλειψις 200,32 

gAptve 197,15 

ἕλξις 220,7. 14 

ἕλος 61,17 

ἑλώδης 61,11. 31 

ἐμβάλλειν 70,9 77,19 

ἐμεῖν 197,16 

ἐμπελάζειν 137,31 



238 ἐμπίς 

ἐμπίς 180,9 

ἐμφαίνεσθαι 142,4.6.sqq. 145,35. 36 150, 

81 159,13. 19.24 153,38 154,22 162,1 

164, 8 

ἔμφασις 2,27 39,10sqq. 40,13 131,35 152, 

1.4.5 141,6.18.27 146,9 151,8. 15 sqq. 

152.4. 10.13 158,28. 24 172,6 

ἔμφυτος. ἡ ἔμφ. ϑερμότης 13,23 74,17 

ἔμψυχος. 

ἐναντίωσις 9,33 ἁπταὶ ἐναντιώσεις 4,91. 92 
τὰ ἔμψυχα 59,21 

ἐναντίωσις πνευμάτων 36,20 

ἐναπολαμβάνειν 127,35 129,19sqq. 177,14 

ἐναπόληψις πνεύματος (ὕδατος) ἐν τῇ γῇ 

2,90 3,4 

25 8566. 
ἔνδεια 195,2 197,25. 26 213,5 

ἐνδελεχής 40,19 sqq. 

ἐνδοτιχός 201,14 

ἕνεχά tov εἶναι 224,30 

225,1.4 

ἐνέργεια 207,19 

28 207,18 

ἐνιαύσιος 45,30. 31 

ἐνιάυτός 36,9. 11 

ἐνίστασϑαι πρὸς δόξαν 49,36 

πυρὸς ἐν τοῖς νέφεσιν 130,22. 

Ὶ μ , μ᾿ 

TO EVEXA τοὺ εχειν 

ἐνεργείᾳ εἶναι 198,19 200, 

ἐνοπτρικός 141,17 

ἔνοπτρον 24,22 27,9 38,30 39,8. 10 546. 

40,16 141,17.20 142,2.5 145,25.36 150, 

98. 31 151,2 sqq., 174,22 175,2:/26 

ἑνοῦν 49,6 114,17 180,22. 27 

ἐντελεχείᾳ εἶναι 198,17 sqq. 

ἔνυγρος 59,31 64,26 

ἐνυπάρχειν 80,6 189,13 191,16 192,10. 13 

202,30 

ἕνωσις 49,7 

ἐξακριβοῦν 84,21 109,12. 13 

ἐξάπτειν 18,1. 17 sqq. 

21,8 sqq. 22,3 sqq. 23,10.12 33,21 34, 

14.19 42,29 128,32 219.5 

tEappa τῆς γῆς 70,34 

100,21. 22 172,20 

ἐξάρτησις 52,30 
ἐξασϑενεῖν 11,30 61.8.4 155,13 182,17 

ἐξατμιίζειν 35,33 67,5 80,9 203,25. 26. 32 

204,1 sqq. 206,8 209,7.10.19 217,16. 17 

219,33. 34 220,1. 6. 20 

ἔξαψις (πυρός) 15,21 21,12. 20 24,2 33,18. 

22 sqq. 34,1 sqq. 

τοῦ βορείου πόλου 

ἐξετάζειν 37,7 

ἐξέτασις coni. πραγματεία 190,0 

ἐξέψειν 209,20. 22 

I INDEX 

ἐξηχριβωμένως 84,23 

ἐξιχμάζειν 218,9. 10. 14 220,31 

ἐξίτηλος 225,28 

ἐξοχή 150,21 ἐξοχαὶ γῆς 15,33 16,4 112, 

25 τῶν νεφῶν 148,29 τοῦ χαιομένου 34,9 

ἐξυγραίνειν δὃ9.1 91,34 

ἐξυδατοῦν 208,31 

ἐπαγωγή 180,9. 10 181,4 

ἐπαχτός 203,11 

ἐπαμφοτερίζειν 910,10 

ἐπαναφέρειν 68,18. 19 

ἐπαρχεῖν (3,13 

ἐπέτειος 99,29. 24 

ἐπίδοσις 215,16 

ἐπιζευγνύναι γραυμήν 102,20. 25.27 100, 

5 109,9 144,20.21 163,12 104,21. 22 

168,4. 169,2 
ἐπιϑολοῦν 24,30 

ἐπιχαταδύεσϑα 31,28 , 

ἐπιχλύζειν 36,19 62,20. 26 63,17. 18 128, | 

29 124,6 | 
ἐπιχράτεια 185,4 

ἐπιλάμπειν 37,27 111,8.9. 12 

ἐπιμήκης 84,9 

ἐπινέφελος 129,90 

ἐπίπεδον 25,10 145,1.5 164,23.25.26 165, 

2 sqq. 170,6. 17. 18 

ἐπιπόλαιος 70,12 79,29 116,11 — ἐπιπο- 

hatws 114,24 

ἐπιπολάζειν 5,6 sqq. 20,9. 18 40,28 87,21 

125,31. 33 208,22 

ἐπιπολαστιχός 208,28 

ἐπιπροσϑεῖν 37,26. 27 

ἐπιπρόσϑησις 24,11. 14. 15. 20 

ἐπίρρυσις 60,8 75,20. 26 

ἐπισημαίνεσθαι 10,18 
ἐπισχιάζειν 154,27 

ἐπισχοτεῖν 19,17 32,16 37,22.27 38,6. 17 

120,22 

ἐπισχοτίζειν 19,18 

ἐπισύρειν 16,9 

ἐπίτασις 25,25. 26 

ἐπιτέλλειν 40,9. 10 96,29 97,4. 6.9 

ἐπιτολή 97,2. ὃ. ὃ 

ἐπιφάνεια 39,24 102,17 147,5 200,1 ἐπι- 

φάνεια (γῆς) 16,2.3 114,15.16 116,19.20 

ἐπιφράττειν 148,19 

ἐπιχείρησις 69,8 205,20 

ἐπίχυσις 64,13 

ἐπομβρία 62,30. 33 73,29 91,19. 20 95,21 

118,16 
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ἔπομιβρος 91,17 95,23 

ἑπομένως 7,17 216,8 

ἐποχεῖσϑαι 114,22. 33 

ἔργον τὸ κατὰ φύσιν 225,6sqq. 

σεως ἔργα 228,14 

ἐρέσσειν 129,1] 

ἔριον 203,12 215,24 

ἐρυϑρός. ἐ. ϑάλασσα 63,12 sqq. 69,12 
ἔσοπτρον 140,21 

ἐτησίαι 53,13 97,22 9814.22 99,5. 11 sqq. 
100,3 sqq. 118,23 

τὰ τῆς φύ- 

ἀπόλυτος 211,1 

εὐδία 45,5 41,4 49,11 143,21 
εὐδιάκριτος 175,28 

evdtetvds 46,16 47,5. 11 48,27 

εὐεργής 187,18 

εὐήϑης 114,28 

ev¥evety 01,91 

εὔϑραυστος 217,9 

εὐθύνειν δόξαν 10,18 

εὐϑθυντός 216,12. 13 

edduwpta zat edd 152,0 162,11 217,12 

εὔχαιρος 33,29 34,27 41,6 

εὐχατέργαστος 187,5 

εὐχίνητος 115,7 

εὐχρασία 102,9 

eXxpatos 33,21.29 34,6. 27 41,6. 24 

εὔλογος 41,26 sqq. 42,25 43,5 71,7 82,12. 

28 130,19. 30 — εὐλόγως 42,8 

εὐμετάβλητος 187,5 

εὐμετάβολος 24,21 

εὔογχος 188,8 

εὐόριστος 181,12 198,27. 28 

εὐπαϑής 17,7 206,27 

εὐπαραχολούϑητος 147,19 
εὔριπος 117,20 

εὖρος 106,17 108,30 109,6 110,4 111,1.28 

112,7.8 149,12. 13 

εὐσήμιως coni. φανερῶς 107,20 

εὔσηπτος 184,30. 33 

εὔταχτος 2,18 

εὐταξία 84,25 

εὔτρεπτος 24,27 

εὔψυχτος 47,8 
εὐωδία 213,26 

ἐφαρμόζειν 223,28 227,14 

ἐφήμερος 48,5 

ἑἕἑφϑός 190,34 191,21.23 192,11 205,5 
ἐφορᾶν 111,17 

ἔφυδρος 46,28 

ἐφυστερεῖν 31,27 

ϑεῖον 299 

ἐφυστερίζξειν 88,19 
ἕψειν 182,20,21 191,17 344ᾳ. 192,23 sqq. 

199,1 sqq. 194,6 196,30 197,3 
ἕψησις 180,8. 6.8 191,14 344. 192,18. 21 

194,2. 8. 18 566. 

ἐψητός 192,20 194.1 

ἕως 2,31 121,26 

Δεῖν 215,1 222,10 τὸ ζέον 184,22. 26 

ξέσες 14,15. 27 21,1 sqq. 131,8 sqq. 

ξέφυρος 106,17 108,20 110,29. 30sqq. 112, 
Ὁ 113,25: 3132 

ζξῳδιαχός (κύχλος) 29,5. 8 36,29 42,2. 7, 

15 sqq. 44,9 72,7 

ζῴδιον. ὁ τῶν ζῳδίων χύχλος 37,14 

ζώνη ἡ τοῦ ᾿Ωὡρίωνος 32,2 

ζῷον ὅ9,19.21.88 74,14 185,30 186,15 188 

4 191.7. 8 199,20. 21 219,17 

ζωπυρεῖν 184,31 

7 

Ἥδυσμια 198,31. 33 
ἠϑεῖν 81,8. 15.18 222,10 

ἠιών 64,11 sqq. 

ἤλεκτρον 220,21. 22. 28 

ἡλιακός. Hh. φῶς 26,23 FA. σφαῖρα 18,11 

ἥλιος 11,25.26 12,24 16,382 17,5.12.15sqq. 

18,4. 9 sqq. 25,29 27,9 32,24 36,27 37, 

11.14.15 38,8.11 40,6. 10.18.21 41,9 

59,21 sqq. 72,7.15sqq. 73,2 sqq. 79,5. 

10 80,5 93,15 96,1 sqq. 97,24 120,28 

146,12. 18.22 7 149159 ΤΟΣ 15 Tote 

15. sqq. 153,8 sqq. 157,20. 29 174,2sqq. 

ἡλιοῦν 57,22. 23.25 111,22 

Apexdzdtoy 28,19.29 37,18.19 42,31 43,2 

139,9. 11 sqq. 162,23. 25.26 163,31. 34 

165,8. 9 sqq. 170,11. 21.26 171,19.20 

ἡμισφαίριον 162,27. 80 sqq. 168,10 

ἤπειρος 59,9 64,17 126,21 

Hyos 119,12 

θάλασσα 67,2 sqq. 69,3.8 sqq. 71,6. 15. 

17sqq. 80,2 sqq. 131,25 £32,1.2 
Yahdsons 66,3 sqq. 

θαλάσσιον ὕδωρ 86,19. 21 

ϑεῖον 177,17 

περὶ 
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ϑεῖος. ὃ ὃ. τόπος 2,25 9. σῶμα (σώματα) 

11,3 13,19 18,29.9Ὁ 199,16 coni. χυχλο- 
φοριχόν 12,31 13,24. 25 

ϑεογονία 66,14. 15 

Deohoyta. at ϑεολογίαι 66,13 

ϑεολόγος 66,13. 22.24 67,3. 25 
ϑερινός. 9. τροπή (τροπαί) 30,6. 11. 27 

93,18 96,15 175,5.6 ὃ. τροπιχός 111,38 

112,1.3 9. ἀνατολή 57,20 

ϑερμαίνειν 11,23.24.27 13,23 17,6.9.sqq. 

18,9 73,3 sqq. 

ϑέρμη 121,1 184,12 
ϑερμός. τὸ (ἔμφυτον) ϑερμόν 83,24. 31 

τὸ φυσιχὸν ὃ. 180,14.10 190,1. 13. 14 

θερμὴ ἡ ϑάλασσα 85,28 

τὸ ψυχρὸν ποιητιχά 218,0. 7 

ϑερμότης 11,3 12,24 18,22. 28 44,20. 21 

46,17. 19 47,7 48,12 49,15. 31.32 50,27 
59,20 73,24 74,6 90,7.20 96,7. 17. 18 

180,2 sqq. 182,4 183,11 184,1.3. 26. 

91 sqq. 189,6 sqq. 192,19.82 195,2. 11. 

18 222,10 sqq. 226,17 ἡ φυσιχὴ Yep- 

potys 187,28 περὶ τῆς ἀπὸ tod ἡλίου 

ϑερμότητος 17,4 5646. 

χρότης ποιητιχά 180,60 

ϑέρος 82,0 544ᾳ. 58,10. 11 55,9 92,34 118, 
18. 20 

ϑέσις 11,2 12,25 

στοιχείων 14,8. 9 

107,13 
ϑεώρημα 8,8. 9. 9,9 

ϑεωρία ἡ φυσιχή 1,7.10 ϑεωρίαν ποιεῖσϑαι 

410.11 
ϑηρᾶν 52,23. 25, 29 
ϑλᾶν 216,20. 23 

ὕλαστός 216,19. 20, 24. 31 
θλίβειν 22,20 

Ypacxtas 109,6 110,3 112,16 113,6.17.24 
ϑραύειν 216,17 

Yoadsts 220,8. 15 

Yoavotds 216,15 

αὶ Ἂ x 

τὸ ϑερμὸν xat 

, A ϑερμότης zat ψυ- 

ϑέσις (χαὶ τάξις) τῶν 

ἡ ϑέσις τῶν ἀνέμων 

ϑρεπτικὴ Ψυχή 186,15. 16 

ϑρίξ. τρίχες 217,33 

ϑρυαλλίς 22,5.6 

ϑυμιᾶν. ϑυμιᾶσϑαι 98,15 99,4 218,4. 5. 

(els) 

θυμίασις 217,22. 32.33 218,12 

ϑυμιατός 217,14 sqq. 218,2 sqq. 

ϑυσία 16,13 

ϑώραξ 226,14 

I INDEX 

*latpds 211,4 

ίειν 82,1. 6. 10 

ροῦν 56,14 

δρύειν. topseotar 57,30 
ἱδρώς 56,11 67,14. 16 80,33 81,2 sqq. 82, 

1 sqq. 83,19 

ἰχμάζειν 87,27 98,6 

ἱμάτιον 138,2 203,29 

ἱξός 215,5 
Tots 139,2. 8.14.18 146,31 147,8 151,18. 

24.28 152,18 sqq. 153,24 sqq. 154,11 

156,6sqq. 162,19 sqq. 171,2.8.13. 17 

172,2.6. 23 173,11. 20sqq. ἡ διπλῇ ἴρις 

159,6 ἡἣ ἀπὸ τῆς σελήνης 158,21 ἡ 

περὶ τοὺς λύχνους 153,27 154,1.13.15 

ἰριώδης 153,36 

(ts) ἶνες (αἵματος) 211,17 

219,18 

ἰσάζειν 86,7.8 

ἰσημερία ἣ ἐαρινή 111,92 112,2 112,18. 

19.27 173,22.23 ἡ μετοπωρινή 111,33 " 

112,1.4 139,19 172.,15.-24 173,2.23. 24 
ἰσημερινός. ἰσ. ἀνατολή 108,21 δυσμή 

(δυσμαῦ) 80,22 107,30 108,20 to. χύκλος 
36,23 102,80.81 106,31 172,19. 20. 26. 

27. 31 173,1. 4 sqq. 

isodpopety 39,19. 21 

ἰσοταχῶς 39,15 40,7. 10 

ἰσότης (δυνάμεως) 9,17. 20 10,20. 24 

ἱστορεῖν 31,7. 21 37,7.8 40,23 105,17 

ἱστορία 32,11.17.18 36,14 57,28 88,9 

ἰσχύειν 94,29 125,4 

ἰσχὺς ἡ τῆς ὄψεως 156,8 

ἰχϑύὺς 52,23. 29. 31 
ἰχώρ 211,22. 24 

ἱἰχωροειδής 211,23. 24 

at ἐν tots φυτοῖς 

Κάϑετος 144,27.30 170,22 xata κάϑετον 

εἶναί τινος 103,24. 25sqq. 142,28 143,36 

καϑημερινός 45,30. 35 

(χαϑολιχός) χαϑολικώτερον (coni. xotvd- 

τερον) ἀποδοῦναι τὸν λόγον 185,18 

χαϑωμιλημένος 7,9 141,29 

χαιχίας 3,13 108,26. 29 10 9.8 110,1 111, 

28, 112,3. 5.18 113,26 
καλάμη 34,15. 17 

χάλαμος 52,27 

χαμπτός 216,12. 13 

καπνός 24,19 25,24sqq. 89,29 93,3 sqq. 
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138,9 152,32. 33 153,34 193,6 217,32 

218,20 sqq. 

καπνώδης ἀναϑυμίασις 15,14 20,7. 9.21.29 
84,10 90,13 93,7 95,238.33 

χάρβας 108,23 

χαρπός 187,13 190,22. 24 

κασσίτερος 213,14 

χαταγίνεσθαι περί τι 66,13 

χαταγραφή 49,1.11.15. 102,9 103,6 

χατακάμπτειν 216,15 

χαταχλυσμός 62,17. 24 123,26 124,9 

χαταχτός 216,15 

χαταλάμπειν 25,31 29,22 154,26sqq. 174, 

exe) 

zatapapatvery 209,14 

καταξηραίνειν 12,14 

χαταπίνειν 58,21 

χαταριϑμεῖσϑαι 19,33 

χαταρράχτης 61,22 

χατάρρους 190,21 

χατασχιάζειν 148,17 

χατάσσειν 210,17 

κατάστασις 63,7 

χαταστερίζειν 42,21 43,10 101,12 104,20 

κατάστημα νότιον, βόρειον 41,2. ὃ 84,31 

85,3 153,28. 29 

χάταφορά 51,25. 27. 30.33 

καταψύχειν 100,0 544. 

χατεργασία ἡ τῶν σιτίων 221,28 

χατισχύειν 197,7 

χατοιχισμιός (ἐϑνῶν) 61,9 

χατοπτρικχός 151,98 --- κατοπτριχῶς 141,32 

χατοπτροειδής 144,6 

κάτοπτρον 27,8 99,106. 17 sqq. 40,1 sqq. 

141,8.21 142,0 34ᾳᾳ. 149,1 544. 

152,19 153,3sqq. 156,14 160,52 174,20. 

28. 29 

χαῦμα 24,16 

χαῦσις 94,7 

χαυστιχός 217,19 

χαυστός 217,10 544. 218,15. 16 

nxeves, χενόν 6,2 

χενοῦν 122.4 

χέντρον τοῦ χόσμου 14,12. 14 sqq. 40,1. 3 

62,11 x. γῆς 15,23.25 102,20.:25. 28 

a. κύχλου 28,138.17. 19 sqq. 145,6. 10. 

11 146,25 162,352.83 169,1. 2 171,4sqq- 

172,3 5.11 178,12. 14. 16. 19 sqq. 

xépapos 190,29 191,1.4.10 206,16 212, 

14.16 214,23. 28 215,11. 138 216,22 

220,21 

Comment. Arist. III 2. Alex. in Meteora. 

146,22 

χοῦφος 241 

χέρας 201,9. 10 211,29 215,19 

χεραυνός 22,23 126,28 127,16.22 187, 
12 sqq. 

χερματίζειν 119,7 

χεφαλή 226,14 

χήρινος 87,26 

χηρός 1,28. 29 216,21 218,31 

ἢ φυσικὴ x. 1,11.12 4 χατὰ 

τόπον 60.30.21 ἡἣ κύχλῳ x. 6,25.26 ἡ τοῦ 
χυχλοφοριχοῦ 21,9 

χίνησις. 

ἢ τοῦ ἡλίου 17,12 

ἣ τῶν πνευμάτων 94,11 sqq. Py ere 
= REMATEO 

τοῦ Yeouod xal ψυχροῦ χινήσεις 226, 6. 
1:18 

κχινητιχός. χινητικώτατον (σῶμα) 116,24 

κιννάβαρι 101.4 

(λᾶν) κλᾶσϑαι 144,13 110,2. ὅ 

χλάσις. χλάσεις (ὀφεων) 143,9 χλάσις (εὐ- 

ϑειῶν) 144,23 164,13 110,8. 12 

χνίσσα 218, 1.33 

κοιλία 59,4. 9.11 sqq. 58,7.14 χοιλίαι γῆς 

115,17 αἱ ἐν τοῖς νέφεσιν 128,27 — xor- 

Ala ἡ τῶν ζῴων 14,21. 22 85,34 91,34 

148,14 ἡ ἄνω, κάτω χοιλία 197,10. 12. 

14. 17 sqq. 

χοῖλος 56,26 Lue ὑψηλός 16,8 63,11. 33 

ΤΠ 11 ΠΣ eared Poe k oul a 

zotadtys 95,19 77,8 

mone ΠΟΘ. ὃ 

χόλλησις 199,0 

χολωνός 115,23 

κόμη (ἣ τῶν κομητῶν) 27,2. 4. 0 544. 29,5 

14.10.18 31,5 34,7.9 35,2.15 41,4 

κομήτης (ἀστήρ) ae 566: 28,32 29,2. 

22 sqq. 30,5 sqq. 32,2 sqq. 34,1 sqq. 35, 

2 sqq. 36,9 6 μέγας 2. 36,17 

χόμιμι 220,23 

χόμψευμα 04,21 

χομψῶς 94,20 

κονία pulvis 85,32. 33 88,27 177,19 — 

lixivia 210,20 221,26 222,10 

χονιορτός 49,1 119,3 

χόρη 148,0. 8. 15 sqq. 

χορυφή (ὄρους) 57,32 x. χώνου 163,7 

χατὰ χορυφήν τινι εἶναι 49,24 104,16 

κόσμος 78,10 sqq. 19,20. 26 ὁ περίγειος 

(περὶ τὴν γῆν) κόσμος 5,18. 21. 24. 21 6, 

11.33 74 33,10. 11 ~_6 xdétw 13,17 

ὁ ὕϑνητός 6,7 ὁ ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ 
43,29 

χουφόλιϑος 161,6. 15 

χοῦφος 5,d. 9. 11 
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942 χουφότης 

χουφότης 20,9 74,5. 14 

χρᾶσις ἡ τῶν ἀέρων 105,7 

κρήνη 56,19 58,20 70,24 88,14. 25 

κριτήριον 200,21 αἰσϑητιχὸν xp. 219,135.14 

χροχύς 198,9 

κρύος 95,14 101,31 119,25 

χρύσταλλος 14,26.28 48,22 49,9 52,22. 

24.28 205,15 214,16.30 215,7 

κυανός 162,4 © 

χυανοῦς 25,7. 9.11 161,9. 10 

κυβερνᾶν 5,27. 28 6,4. 7.15 

χυχλιχός. χυχλ. γραμμή, περιφέρεια 144, 

16,21 145,12 162,27 163,23 164,13 

χύχλος ὃ ζῳδιακός 29,5.8 36,29 ὁ ἀρχτι- 

χός 104,13 173,6.7 6 ἀεὶ φανερός 100, 

21 101,13. 14.17 109,11 6 det adpavys 

101,20. 26 102,19 οἱ τροπιχοί 36,27. 28 

42,.6.7.15 sqq. ὁ ἰσημερινός 36,23 172, 

19. 20 sqq. 173,1.4 sqq. ὁ μεσημβρινός 

104,15.16 164,3 ὁ γαλαξίας (ὁ τοῦ γά- 

haxtos) 36,35 37,3 544. 38,4 566. 

χυχλοτερής 104,29 

χυχλοφορητικός. χ. σῶμα 4,26 8,17. 18 

33,14 98,26. 28.29 coni. ϑεῖον 5,25. 26 

6,12 20,16 33,12.13 72,6 coni.aidéprov 5,16 

κυχλοφορία ἡ τῶν ϑείων 33,19. 20 

χ. σῶμα 1,21 4,23 10,51 

coni. αἰϑέριον 
κυχλοφοριχός. 

17,30 coni. ϑεῖον 12,31 

216. 17 

χῦμα 129,1 566. 

χυμαίνειν {5,20 10,11. 14 

χυρτός 56,27 κχυρτὴν φέρεσθαι 112,21 

χύστις 81,9. 11 83,16 

κύων (τὸ ἄστρον) 31,8 97,24 

χωλυτιχός τινος 209,17 

χωνιχός. %. περιφέρεια 38,20 

χῶνος 102,26. 29 108,2. ὃ 109,4 sqq. 166, 

19 sqq. 111,0 566. 

τοῦ ἡλίου ἀχτίνων (vel τῆς ἀπὸ τῆς γῆς 

σκιᾶς) 38,14 544. 

χωνῴπιον 148,1.12. 23 

χώνωψ 180,9 

χώπη 129,12 sqq. 154,10. 80. 31 

ὁ χῶνος ὁ ἀπὸ τῶν 

Λάβρος 51,5. 29 

λαλεῖν 120,4. 5 

λαμπρός. A. ἄνεμος 95,10.16 τὸ λαμπρόν 

131,32 sqq. 142,11 sqq. 151,15 152,29. 
32 158,1 sqq. 158,8 151,9 162,10. 12 

I INDEX 

λέβης 86,22 
λεῖος 147,5. 10 

λειότης 141,27 

λέξις 146,5 
λεπτομερής 122,25 

λεπτός 116,28. 30 137,23. 25. 31 214,27 

λεπτότης 46,23 137,20. 27. 29 

Aextovety 10,6 13,20.21 36,31 42,4 44,11. 

20 72,10 194,9. 10 

hevzatvety 208,34. 35 209,2. 3 

λευχόνοτος 98,29 99,11 

λευχός. τὸ λευχόν 24,13. 18 25,3 sqq. 157, 

9.15.18 158,6sqq. 161,3.14.16.18 175, 

1 sqq. 

λήμη 187,25 189,25 
λιβανωτός 218,31 220,23 

λιβάς 56,14.16 

λιβόνοτος 110,7 

λιγνύς 153,31. 34 217,383 218,32 

λίϑος. λίϑων γένη 177,16.19 A. ὑπὸ πνεύ- 

ματος ἀρϑείς 36,15. 16 

λίχνον 125,82 

λιμνάζειν 16,8 60,12 61,22 68,9 
λίμνη 56,1 63,31. 54 64,1 sqq. 68,7. 11. 14 

185,6 

λιπαρός 218,1. 2. 33 

λίψ 108,29 110,2 119,5 
λόγος coni. οὐσία, εἶδος 181,11 223,18. 19 

224,24. 25 opp. broxetuevoy 223,8.9 — 

λόγος δὁριστιχός 180,9 — λόγος coni. cup- 
μετρία 182,9 A. ἔχειν πρός te 10,1 165, 

18 169,2.14sqq. 170,3.4.8 ἐν τῷ αὐτῷ 

λόγῳ εἶναι 165,15 ἀναχλᾶσϑαι 170,7.25. 

20 — ὕλης λόγον ἔχειν 224,15.16 

A. &. 40.1:2 62,11 
λοξός (χύχλος) 42,16 72,7 A. χίνησις 93 

27 94,1 
λύσις ἀπορίας 71,27 74,10 

λυχτιχός 205,17 208,9 

λυτός 204,30 208,1.5 211,27 212,0 

λύχνος 22,1.4 153,27 154,1, 13.15 

χέντρου 

Μάϑημα. τὰ μαϑήματα 9,1.5 οἱ ἀπὸ τῶν 

ναϑημάτων 141,4 146,20 
μαϑηματιχός. τὸ μ. σῶμα 179,18.19 ὃ 

μαϑηματικός 26,27 141,30 

μαλακός 199,30sqq. 206,12 sqq. 219,31 

μαλακὸν τί ἐστιν 200,1 sqq. 

υαλακότης 199,29 

ee 



VERBORUM 

μαλαχτός 207,8.9. 211,29 212,11 215,5sqq. 

216,20 
μαλάσσειν 180,30. 31.35 207,9 215,18. 20 

paves 142,29 174,18 
μαραίνειν 94,7 96,2. 3.12 

papavers 143,20 

paptupety 162,9 

μαρτύριον 8,20 

υάστιξ 122,20 

μέγεϑος τῆς γῆς 62,10 

υέϑοδος 2,12 
μεϑύσχειν 218,10. 1] 

μειοῦν 112,1 

μείωσις 59,22. 23 

pehatvety 24,29 25,15. 19 

pehavia 153,33 158,5 

μέλας. τὸ μέλαν 24,18. 18 25,2 sqq. 140,2. 

9.10 153,3. 4.23 154,2.3.8.20 155,8. 

14. 15sqq. 156,1. 18.15.16 157,9. 11. 

15 sqq. 158,2. 7 sqq. 162,8 

μέλι 205,5 210,23 220,12. 36 

μέρος. μέρη γῆς expl. 2,31 
μεσημβρία 88,1. 7 sqq. 92,20. 22 93,11 

100,19. 29 102,13 sqq. 103,28 544. 117, 

10.11 139,21 140,15 172,7 173,22. 23. 

21. 29 
μεσημβρινός 92,28 93,1.2 98,23. 24 103, 

22.23 104,1 172,16 peo. χύχλος 104, 

15.16 164,3 
μέσης 109,8. 14 113,7. 26 
μεσονύχτιον 40,10 120,83. 34 121,25 

μεσότης 200,23. 30. 32 201,4. 8 sqq. 

μεσουρανεῖν 104,15. 23 140,15 149,16. 17 

175,19 
μεσουράνιος 176,29. 32. 34 

μεταβάλλειν intr. 7,3 sqq. 11,14sqq. 209, 

7.21 all. — trans. 9,33 10,23 186,20. 21 

μετάβασις 39,31 115,19 αἱ μεταβάσεις 

τῶν ἀνέμων 112,26 

μεταβλητιχός 180,27 
μεταβολή 2,7.10 6,17. 19 7,25. 26sqq. 10, 

1.5.15 11,17 44,28. 30 45,1 sqq. 51,2. 
13.19 sqq. 55,21.25 59,4. 13.19 60,14. 

15 150,27.33 156,24 sqq. 182,3.10 186, 
27.28 209,13 210,15 218,35 . ἡ xat’ 

εἶδος μεταβολή 18,35 — μεταβολαὶ ὡρῶν 

97,5 564. 

μεταλλεύειν. τὰ μεταλλευόμενα 199,0 214, 

30,31 219,15 

μεταλλευτός. τὰ μεταλλευτά 177,20. 84 

178,9. 11 201,8 213,19. 21 

γάρχη 245 

υετανάστασις. αἱ μ.. τῶν ἐϑνῶν 60,33 61, 

1.8 

petappety 69,24 70,20 

μετάρρευσις 115,19 

petappota 64,8 117,52 

μετάρρυσις 69,28 

μετάρσιος. τὰ 

μεταφέρειν 99,33 12,20. 21 186,11 

petapopa 81,1]. 

189,2 

υεταφορικῶς 189,9. 10.11 192,29. 90 

μετεωρίζειν 40,31 44,24 40,1. 20. 91 47, 

25 72,9 127,7 131,26. 28.29 136,30. 31 

137,1 
μετεωρολογιχὴ πραγματεία 179,4 

ὃ. κατὰ μεταφοράν 188,33 

μετεωρολόγοι οἱ ἀρχαῖοι 70,30 

μετέωρος 150,16 

μετοπωρινὴ ἰσημερία 111,33 112,1. 4. 139, 

19 172,15. 24 173,2 

μετόπωρον 48,25 52,8 84,32 85,22 113, 

16 118,15 
μος (διαστήματος) τῆς γῆς 105,12. 14. 

10 564. 

υηνίσκος 26,8 

υἴγμα 208,30 220,29 

vthtos 177,17 

pipetotar 139,32 161,2.13 197,35 

υίμησις 40,11 

μῖξις 199,1 sqq. 

25,2. 4. 23 

μνήμη 60,23. 26 

μνημονεύειν 60,25. 27. 28 61,25. 26 

μολιβδίς 17,10 

μόλιβδος 52,29 213,14 219,16 

υολύνειν 182,21 195,25 217,31 

μόλυνσις 182,19sqq. 186,4.7.8 194,28 sqq. 

192,1 sqq. 

μορφή 187,18. 19 

μύειν 162,10 197,1 

υὐελός 222,22 

υῖξις χρωμάτων 24,15. 20 

tv 

potos 78,23. 24 
υυϑώδης 5 

μυχᾶσϑαι 122,34 

υύλη 207,27 208,35 

μυλίας λίϑος 207,28 208,0 

Ναός 198,1 

γάρκη 18,22 sqq. 

16* 



244 νεχρός 

νεχρός 225,30 

νεύειν 112.21.22 117,1 

νεῦρον 210,31 213,10 225,23 

νεφέλη 45,2.6 158,17 

νεφελοειδής 148,18 

νέφος 11,17.18 15,18. 20sqq. 16,7 35,12. 

14 36,4 544. 44,30 45,3.13 47,29 48,8. 

12 49.31.36 50,3 544. 51,4sqq. 52,14 

58,9.10 91,15 92.14.26 112,15. 17.33 

127,35. 5. 10 sqq. 128,2 sqq. 145,15 sqq. 

147,23 150,27. 383 151,11 sqq. 174,4sqq. 

νεφώδης 174,3 

νηνεμία 46,21 95,13 96,15. 16. 20. 31 97, 

2 116,385 119,25. 27sqq. 120,31 121, 

5 sqq. 

νήνεμος 117,11. 14 146,4. 6 

νῆσος 125,36 126,11 

νίτρον 67,20 208,5. 14 210,29.31 214,29 

215,20 216.) 

νιφετός 136,14 

νομή (ὕδατος) 106,33 

34,21 

νοτίζειν 95,3 

νότιος 47,2. 16sqq. τὰ νότια (μέρη) 

30,24. 25 172,15 175,14 

28,9 93,18 172,17 6 v. dip 175,16 v. 

πνεύματα 93,10 149,13 

voti¢ 27,6. 29 28.6.8 116,16 

νότος 27,24. 25 28.5.19 — νότος ὃ ἄνεμος 

47,5 84,33 85,20 544ᾳ. 92,22 99,11. 14. 

11 98,24.28 99,18.19.24 100,98 564. 

101,4 sqq. 100,10. 21. 24.5Ξ4ᾳ. 101,6. 8 

Τ0 8.25: 90. 110;2.4 ΠῚ ΠΟ 1295 

νυχτερινός 97,24 

ἡ τοῦ πυρὸς νομὴ 

ς 9 
23,3 

€ , , 

ὁ νότιος πόλος 

Ξανϑός. τὸ ξανϑόν (ἐν τῇ ἴριδι) 157,26.32 

158,8. 12. 16.18 114,29. 24 

ξηραίνειν 46,12 59,6. 32 60,6.8.12 61,18. 
19.29 62,34 64,19.22 79,8. 18. 29. 30 92, 

27 96,4.10 206,16.23 209,15. 17.19 

210,9 sqq. περὶ tod ξηραίνεσθαι 203, 
v 5606. 

ξηρός. τὸ Expdv 15,2 59,1 sqq. 67,11 79, 

13.16 180,33 181,1sqq. 198,11 sqq. 
199,2 sqq. 226,28 τὸ ξηρὸν xal τὸ 

ὑγρὸν ἀρχαὶ xat αἰτίαι ὡς ὑλιχαὶ τῶν ἐν 

αὐτοῖς παϑῶν 198,11. 19 

ξηρότης 36,6 59,33 62,1.2 63,2 180,2sqq. 

182,6 205,16 

I INDEX 

Ebhov 93,4 212,10 213,11 218,30 
ξυλώδης 217,32 218,30 

ἴγκος 55,16) 71,8.15 "0: 15. 5019 
ὄγκος τῆς γῆς 8,4 τῶν ἄστρων 9,6 οἱ 

τοῦ ὕδατος ὄγκοι 214,22 215,29 

(οἰκεῖν) ἡ οἰκουμένη (γῆ), οἱ οἰχούμενοι 

τόποι 101,13 5ᾳᾳ. 102,8 sqq. 109,8. 4 
104,26. 28. 32 106,1. 2 

οἶνος 190,10 209,26. 28.34 220,5.7.9 ὁ 
γλυκὺς οἶνος 218,7 220,13 

οἰνώδης 218,10 

ὁλόχληρος 144,5 152,27 153,24 162,22 
ὁμαλής 142,26 

ὁμαλός 174,35 

ὁμαλότης 142,32 175,2.3 

ὁμαλύνειν 195,20. 22 

ὄμβρος 59,12 62,16.25 95,24.25.31 116, 
15 

ὁμίχλη 44,80 45,2 sqq. 

ὁμογενής 180,22. 26 181,8.9 

ὁμοειδής 190,23 — ὁμοειδῶς 188,31. 32 
189,11 

ὁμοιομερής. τὰ ὁμοιομερῆ 213,9. 11.33.35. 

38 214,2. 219,15.21sqq. 221,20 228,4.8. 
9544. τὰ op. μόρια τῶν ζῴων 220,8. 

20. 24 

ὁμιόλογος 109,0. 1.10 — ὁμολόγως 169, 

15,3% 

ὁμόχροος 25,33 

ὁμωνύμως Agyesdat opp. xvptws 225,27. 

32 224,1. 2.6 225,10 sqq. 
ὀξάλμη 89,1 

ὄξος 89,1 208,8 210,20 

ὁπός 211,38. 5 

ὀπτᾶν 192,1. 14 196,30 206, 15. 16. 20. 
21 564. 

ὄπτησις 186,3.7.8 190,8 sqq. 197,22. 25 

Ontixds. τὰ ὀπτιχά 141,34 ἡἣ ὀπτιχή 

155,16 

ὀπτός 192,11.15sqq. 196,17. 23 
ὀπώρα 48,25 52,11 

ὁρατός. τὸ ὁρατόν 141,22.23 148,21. 22 

150,19 
ὄργανον 187,2 224,7 

194,20. 21. 23 

ὀρεινός 56,23 

ὀρϑὴ γωνία 148,1 

ὄρϑρος 117,18 119,28 

Opy. τεχνικά, φυσικά 
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ὁρίζειν 180,11. 16 sqq. 188,9. 1 225,4.5 
220,39 ὁρίζεσϑαι 181,6.7 195,31 196,12 

ὁρίζων (zdxAos) 29,20 31,14 107,20. 22.24. 

29 114,31 162,28. 80sqq. 163,50. 33. 35 

164,1 sqq. 170,27.28 171,1sqq. 172,4.6 

173,28 

ὁρισμός 185,20 193,384 227,5 
ὁριστιχὸς λόγος 43,22 

ὀρνιϑίας (ὁ ἄνεμος) 99,10. 11.16. 17 

ὄρος 10,8. 4.12 40,26. 217 8464. 56,17 566. 

57,3 864. 68,5 

ὅρος 180,14 198,28. 29 
ὀρρός 193,13 206,17 208,7 210,20. 55 211, 

526 

ὀρρώδης 194,10 
6puxtds. ta Opvaté 177,15.19 178,11 

213,20 219,17 

ὀρύσσειν 56,10. 12 68,13 

ὀστοῦν 210,31 213,10 223,6 

ὄστρειον 161,8 

οὐλή 148,6 
οὐρανός 6,13 8,22. 25 9,25. 26 11,2 31,29 

οὐρανὸς πλεοναχῶς λέγεται 41,20 sqq. 

οὐρεῖν 81,21 118,34 
οὔριος 111,30 : 

οὖρον 77,30 81,19.32 83,16 190,26 194,14 

208,7 210,20 

οὖς 122,28 
οὐσία 54,21 198,8 φυσικαὶ οὐσίαι 185, 30 

οὐσία coni. φύσις 126,25 203,16  coni. 

εἶδος, λόγος 187,10 224,20. 24 

ὀφθαλμία 148,6.7 
ὀφθαλμός 148,8 154,4 225,7. 8 sqq. 

ὀχεῖσϑαι 48,32 

ὀχετός 56,13 

ὄψις 25,12 27,8.32 28,7.16.25 35,13 38,30 
39,13 40,17 129,2sqq. 141,14.15. 20 sqq. 

142,14 147,6.9sqq. 149,6sqq. 180,3. 
24.29 151,3.7.13sqq. 154,4.6 155, 
10sqq. 157,10. 12. 17 sqq. 

174,2 sqq. 200,24 

ὄψον 198,31. 32 

ὀψοποιός 194,21 

163, 1. 3. 4 

Ildyos 96,18 118,19 — τὸ πάγος 136,12 
παϑητικός 13,26 180,6.8 181,0. 14 sqq. 

188,14.16 213,24. 33.34 αἱ παϑητιχαὶ 

δυνάμεις 182,11. 14 198,9 202,15 

παϑητός 3,27 7,21 8,19 18,11. 14 sqq. 

245 περιχάρπιον 

πάϑος 91,829. 88. τὰ 

198,11 566. 

παιδιχ ός. Tats. coni. ἀνεπίστατος δόξα 9,2 

ἐν τοῖς σώμασι πάϑη 

παλαιοῦν. τὰ τῶν παλαιουμένων νεχρῶν 

σώματα 225,30 mah. καρποί 225,32 

παλίρροια 119,29 

πανσέληνος 140,29 

παραβλέπειν 31,10 

παραϑαλάσσιος 123,29 

παραιτεῖσθαι 39,4 

παραχμάζξειν 59,17 60,3 

παρακμιή 59,16. 30. 31 

παραλλὰξ χεῖσθαι 216,4.7 

παράλληλος. ἐκ παραλλήλου. 182,23 193,25 

παράλογος 48,30. 21 

παραμυϑία 18,135 

παράτασις ἡ τοῦ χρόνου 61,9 

παραφυλάττειν 162,10. 11 

mapexBatvery 72,14 

παρέργως 9,3 

παρεμφαίνειν 158,9 

παρήλιος 140,4sqq. 173,33 175,1.9. 11. 

14.17 

παρϑένος (τὸ ἄστρον) 42,22 

παροιμία 76,17 

παρουσία 214,19 

πάχνη 46,7 544. 48,7 566. 

παχύνειν 83,18 189,33 190,4. ὃ 544. 194, 

9.14.16 208,26. 28 206,1 544. 208,12. 

20. 26 sqq. 209,1 sqq. 210,10 sqq. 290,7. 

10. 11 

πάχυνσις 194,4 205,26 

παχύς 88,1.11 194,2. 8.17 παχύτερος ἀήρ 

i.e. ἀτμίς 12,4 

παχύτης 81,28. 80. 81 

πεδίον 80,20. 21 58,14 

πέλαγος 69,158. 20 64,7 69,22. 23. 29 

17.27 125,36 
πεπαίνειν 189,12. 16. 20sqq. 190,1. 2 

πέπανσις 186,3.6.8 189,11. 15.23 196,16 

πέπανσις τί ἐστιν 188,20 sqq. 

πέπων 188,91 

70,7. 

πέρας 6,28. 29 

περιαγωγή 170,19 sqq. 

meptyetos 6,11.33 49,15 71,35 79,7. 21 

149,18 
περιγράφειν χύχλον 148,0. 7 

περιεχτιχός 90,16 

περιϑραύειν 90,9 
περικάρπιον 188,22, 26. 30.32 189,12. 16. 

28 



246 περίοδος 

περίοδος 43,26 59,12 63,3 ἡ τῶν ἄστρων 

62,15 — ἡ τῆς γῆς 57,1 102,12 104,28 

περίοιχος 69,11 

meptppety 45,20 

περίστασις τῶν ἀνέμων 112,26. 27 

περιστέλλειν 22,15 

περιττεύειν 84,1 
περίττωμα 45,1 74,21 75,1 81,10. 11 88, 

14.24 189,25 197,11 

περίττωσις 148,16 

περιφέρεια 102,28 105,16 139,10. 26 sqq. 

146,2. 10 155,2 156,7. 14.16. 32 157,19. 

21 sqq. 159,26. 30 160,3. 5.6 162,27 

περιφέρεσθαι 13,16. 17 15,31 

περιφορά 14,7 16,16.26 π. ἡλίου 59,21. 

28.30 79,9 ἡ ἐξωτάτω περιφορά 9,26 

ἣ τοῦ παντός 34,28.29 47,1 

οὐρανίων 40,30 ἡ τοῦ κόσμου τοῦ περὶ 

τὴν γῆν 35,20. 21 

πέττειν 83,18 84.2 136,8 137,6 186,22. 

27 sqq. 187,6 sqq. 190,17 193,10. 16. 17 

196,14. 22 197,4 
πέψις 185,32 186,1 sqq. 187,2sqq. 188,1sqq. 

189,1 sqq. 191,18. 15 192,18 193,14 194, 

TOMS Ea Τρ Ὁ 2 1.29 
πηγαῖος 50,30 68,12.16.19.24 69,1.16. 17 

πηγή 56,19.20 58,18. 20.22 59,34 67,2. 

25 sqq. 68,1 sqq. 69,2 sqq. 76,17. 26 77, 

13.15 
πηγνύναι 51,23 πήγνυσθαι 46,13 48,11. 

23 sqq. 49,4 sqq. 204,25 sqq. 205, 1 sqq. 

208,18,15.19sqq. 209,26 sqq. 209,26 sqq. 

210,10 sqq. 

πηχτός. τὸ πηχτόν 213,30 214,8 

πηλός 70,19 88,4 207,38. ὃ 214,29 

πῆξις 3,25 sqq. 11,28 48,7.8 49,14 50,12. 

13 51,26.27 178,5 201,21. 23 sqq. 205, 

2sqq. 206,2 212,18.27 5 πῆξις (coni. 

σύστασις) τῶν νεφῶν 15,25 121,18 περὶ 

πήξεως 204,24566. 

28 

πήσσειν 205,7 

πιέζειν 216,26 

πιεστός 216.25. 29. 32 

πιϑανῶς 45,24 

πίϑος. ot πίϑοι χαλούμενοι 34,3. 4 

πιχρός 74,16. 23 83,14. 21 

πιλεῖν 2,33 36, 31.32 45,4.6 89, 17.18 
113,10 

πιλητός 217,10 

mloga 215,5 218,19. 31, 32 

ἡ τῶν 

πῆξις τί ἐστιν 212, 

I INDEX 

πίστις. π. κομίζειν 87,25 λαμβάνειν 102, 

7.10.11 φέρειν 108,14. 15 π. παρέχε- 
σϑαι 180.8. ὃ 

πιστοῦσθϑαι 10,31 84,28 85,32 152,30 
πίων 217,33 218,7 » 

πλάγιος. ele τὰ mA. 22,52 23,1 sqq. 93, 
23.27.32 94,3. 18.27.28 πλαγίαν xtvet- 

ovat 23,9 ἐχ πλαγίων χεῖσϑαι 42,18 ex 

πλαγίας 140,7 

πλανᾶσϑαι. 

21 41,3 

πλάνης. πλάνητες 20,18. 19 27,13 29 253% 

18.27 37,16 42,6. 8.18 

πλανήτης 36,28 

πλάσις 216,25 

πλαστός 216,24. 25 

πλάτος (τῆς γῆς) 105,1.3.12.16sqq. ἐπὶ 

(χατὰ) πλάτος 125,19. 20 

πλατύς planus 114,22. 81 sqq. salsus 85,12 

86,5. 13 88,17. 22. 23 

πλεονάζειν 89,31 134,93 

mAcovextety 9.15 12,20 

πλευρά (τριγώνου) 167,16 169,6. 8. 12 sqq. 

πληγή 128,6sqq. 

πληϑύνειν 60,7 77,9 

πληυνμυρίς 117,17 

πλοιάριον 136,30 

πνεῖν 84,36 85,1 93,11.14.23.24.34 94,12 

95,9 100,8 sqq. 106,6 sqq. 111,27 sqq. 

118,8 

πνεῦμα 39,01 90,8. 12 sqq. 88,20 544. 94, 

1.554ᾳ:- 89,24 90,16 94,7.10sqq. 116, 

18 sqq. 117,16.18 sqq. 118,1sqq. 119, 

1 sqq. 120,1 sqq. 122,1 sqq. 128,4 566. 

πνεύματα ἀνατολιχά, δυσμιχά 111,9 sqq. 

βόρεια, νότια 110,28. 29 344. 

πνευματιχός 189,17. 80 546. 

πνευματώδης 20,7 36,9 sqq. 118,17. 18. 

21 191,30 πν. ἀναϑυμίασις 119,32 

πνῖγος 96,18 99,6 

ποίησις 80,94 

ποιητής 137,24. 26 

ποιητικός. τὸ ποιητικόν 18,16 180,6. 8 

181... 14 sqq. 219,21.25 αἱ ποιητικαὶ 

δυνάμεις 182,11. 15. 16 202,12 ἡ π. αἰτία 

19,380 π. αἴτιον 227,10 --- ποιητικός 

poeticus 81,1 

ποιχίλος 25,27 

mouxtAtys 159,2 

ποιότης 80,23 81,4 

πόλος 42,16, 17 70,34 108,1 106,3.4.6 ὁ 

τὰ πλανώμενα ἄστρα 29,26. 



VERBORUM 

βύρειος πόλος 172,20 ὁ νότιος 28,9 98, 

18 --- πόλος χύχλου 108, sqq. 169,36 

Wilde sisqq: 172:2 173,11. 19:16 
πολυχρόνιος 59,25. 26 

πόντιος 1261.2 

πορεία ἡ tod ἡλίου 45,35 

πορεύσιμος 105,10 

πορϑμεύς 18,18. 23 

πόρος 197,1 214,21.27 

216,1 sqq. 

πορφύρα 158,51 161,8 

πορφυροῦς 24,10. 11 153,36 154,9. 10 158, 
30 161,6 

motap.d¢ 45,15.18 54,7.8.14sqq. 59,2. 

6 sqq. 60,1 sqq. 80,22 sqq. 

πότιμος 71,21. 23 sqq. 74,4. 13 sqq. 79,10 

80,17 86,5. 6.14 87,1. 6 

τὸ ποτόν 717,30 81,32 

mpaypateta 4,13 114,5 

πράσινος. τὸ πράσινον 25,33 155,5.6 156, 

1 99. 157, W718. 31.33 108: 7. 10) 13: 
17 159,28 160,13 161,38. 7.9 sqq. 162,2. 

7 sqq. 174,23 

πρηνής 56,27 

πρηστήρ 126,28 136,35 137,7 

πρίν 225,11. 13 22649, 21 

προαίρεσις 4,6 

προαπορεῖν 7,30 

tmpoBAypa 78,2 80,1 89,9 107,17 162, 
28. 29 

πρόδρομοι 96,14. 15 

προηγουμένως 113,13 140,3 186,2 219,12 

προϑερμαίνειν 82,18 544ᾳ. 85,29 111,15 

211,35 

πρόϑεσις 4,13 19,25 xp. ποιεῖσϑαι 78,2. 

(mpoxataBdhhetv) at προκαταβεβλημέναι 

δόξαι 37,6 40,28 67,24 114,8 

προχκαταδύεσθαι 31,25 

215, 15. 29. 32 

ts 

TOTOS. 

προχόπτειν 106,15 

προνοεῖσϑαι 73,9. 10 

προξηραίνειν 98,19 
προνοεῖν 6,9 

προοδοποιεῖν 98,12 

προπυροῦν 89,29. 32 

προσαγωγή. ἐχ προσαγωγῆς 60,15 

πρόσγειος 112,24 140,8 

προσέξαψις 94,54 

προσεχής 13,17.19 — προσεχέστερον (opp. 

χαϑολιχώτερον) ἀποδιδόναι τὸν λόγον 184, 
18..19 

προσχαίειν 196,20 

προσχρίνειν 182,26 180,20 

πρόσχρισις 72,25 
πρόσοδος (καὶ ἄφοδος) τοῦ ἡλίου 44.14 59, 

27.29 12.8 
προσπορίζειν 167,17 168,1. 2 

προσφιλονειχεῖν 92,4 
προσχοῦν 60,11 61,16.23 62,20 63,10. 

24 sqq. 64,6. 9 

πρόσχωσις 60,12 61,29 62,20 63,32. 35 

64,10 

πρόσωπον 295,2 

πρότασις 162,30 164,4 

προὐύπάρχειν 35,1 58,10 86,17 180,9. 19. 

21 159.11-19 

προχειρίζεσθαι 221,20 296,80 

προψύχειν 98,8. 9 

πτηνός. τὰ πτηνά 199,23 

πτῶσις 91,5 

πυχνός 24,58.06 1384,5.6 148,3 149,8.10 

174,18 

πυχνότης 33,26 34,26 56,26 135,18 175, 

8.7 214,25 

mouzvovv 24,5. 17 25,18 34,21. 22 117,15 

135,22. 26 146,17 147,23. 24 149,15 196, 

25. 32 

πύχνωσις 22,22. 33 127,18. 22 128,28 135, 

23. 28 sqq. 187,22 140,18 

πύον 187,24 189,25 

nop 7,37 8,17 sqq. 9,11 sqq. 10,3 sqq. 11, 

1 sqq. 14,20 sqq. 15,8.16 20,21 180,2 

20a 01. Hat: 

26 sqq- ἡ τοῦ πυρὸς σφαῖρα 17,26. 27 

mupaxtovy 192,5.6 

τὸ πῦρ οὐ σήπεται 183, 

πυρίμαγχος 

πυροῦν 198,5 17 Mise Mis, 

πυρώδης 18,5 24,13 25,3 27,9 33,25 35,29 

πυτία 194,11 

πωγωνίας (ἀστήρ) 26,10 34,1 546. 

πῶμα 86,23 210,5 

πῶρος 210,33 221,2 

“Ῥάβδος virga 131,25 192,2 — ῥάβδος (τὸ 

μετέωρον) 140,4sqq. 159,21 173,55 174, 

3 sqq. 175,11. 18 

ῥαγδαῖος 53,7 

patvety 154,26. 28. 31 

pavis 56,3.5 153,38 154,17. 21 

ῥαπίζειν 122,19 131,23 

ῥεῦμα 56,16 62,19 70,26 ἠέρος ῥεῦμα χαὶ 



248 pita 

χεῦμα (Hippocr.) 53,28 τὸ ῥεῦμα τὸ ἐν 

τοῖς ὀφθαλμοῖς 187,25 
ῥίζα coni. ἀρχή 66,16. 21 

ῥοῦς 64,11 sqq. 69,51 70,7 

ῥοφεῖν 18,22 

ῥόφησις 198,28. 82 

ῥοώδης 117,24. 27 118,5. ὃ 

ῥυπαρός 148,15 

ῥύπτειν 88,10 

ῥύσις 16,0 34,14.17 45,18. 25. 54,17. 18. 

20. 22 68,2. 22.25 69,22 70,9 91.9. ὃ 

p. ὕδατα 68,1. 15 sqq. 
« , 
ρῦτος. 

Σαγηνευτής 18,22 

σαγήνη 18,22 

σαλεύειν 715,24 

σανδαράκη 177,17 

σαπρότης 189,4 

σάρξ 213,10 223,5 225,19. 28 

σβεννύναι 44,24 41,1. 22. 23 

σβέσις 191.1. 2 

oefecy 115,8 117:99.118:1. 4. 11 

σεισμός 114,1sqq. 117,23sqq. 119,22 120, 

20 sqq. 121,29 122,14 sqq. 124,1 546. 

ὁ ἐν ᾿Αχαΐᾳ σεισμός 30,20 31,22 — σεισ- 

μυῶν διαφοραί 125,17 

σελήνη 8,13. 29 17,16. 24 18,10 32,24 38, 

13.23 41,11 72,18 140,26 146,18. 22 
158,21 

σεμινός 66,20 

σεμνύνειν 66,18 

σημεῖον 14,13 39,10 145,2.8.13 146,21 
σημειώδης 146,14 

σήπειν 184,25. 26 σήπεσϑαι 183, 

5.22 sqq. 184,9. 14.19 sqq. 185,38 5646. 

299.14 wae, 

σῆψις 182,30 188,1 344. 184,5sqq. 197,19 
σῆψις τί ἐστι 183,35 184,1 

σίδηρος 177,22 207,9 566. 212,4.7 

σίξις 129,27 131,8. 12 566. 

σχευασία 161,15 

σκηνοποιεῖσθαι ὃ 

σκιά 10,14. 18 103,17. 20 544. 

γῆς δ. 10: 10.320: ΟΝ 12081 
σχίασμα 120,25 

σκίρων (ὃ dvevos) 108,39 109,6 110.8. 80. 

85 112,16 118,6 
σχληρός 219,31. 32 

2,20 

ἡ ἀπὸ τῆς 

σχληρὸν τί ἐστι 199, 

I INDEX 

32.33 200,1sqq. σχληρὰ ἁπλῶς opp. 
πρὸς ἄλληλα 200,8 sqq. 

σχληρότης 199,29 220,8. 15 

σχληρύνειν 180,29 

αχότος 25,32 

σχώληξ 188,9 

σχωρία 207,21 

σμύρνα 220,23 

σομιφός 114,18 sqq. 118,12 

σοφία ἡ Vela, 7 ἀνθρωπίνη 66,22 sqq. 

σπανιάχις 140,27 

σπέρμα 219,21 

σπήλαιον 221.2 

σπλάγχνον 228,1] 

σπογγιά 56,23. 28 

σποράδες (ἀστέρες) 33,22 42.23 43,12 

Gtadatos. στ. ὕδωρ 69,9 184,29 

στάσις 34,29. 30 

στάσιμος. στ. ὕδατα 68,1. 6. 12sqq. 69,3 

στάτευσις 186,4.7.8 197,24. 29 

στέγειν 34,29 

στενός 214,99 

στενοῦν 64,7 

stevoywpety 115,17 118,26 

στέρησις 155,14. 20 156,4 162,9 

στέφανος ὁ ἐν τοῖς ἄστροις 42,22 104,12. 19 

στήλη. αἱ (Ἡράκλειαι) στῆλαι 69,18 70,2. 

19.100 19. 91 

στίλβειν 131,31 544. 

στιλβηδών 121,24. 80. 84 132,5 
στιλπνότης 141,21 

στοιχεῖον. τὰ (τέσσαρα) στ. 7,980. 81 8,1 

10,14..29 90,28 179,15 sqq. 182,1 224, 
12.15 “τὰ σωματικὰ ot. 1,14.20 2.2.3 

dist. ἁπλῶς στοιχεῖα 2,4 πρῶτον στ. i.e. 

τὸ χυχλοφοριχὸν σῶμα 2,16 13,14 

στόμα 120,1.6 ot. τῆς χοιλίας 148,14 — 

τὰ στόματα τοῦ Νείλου 61,20 
στόμωμα 201,22 

στοχάζεσθαι 102,7. 8 

στρογγύλος 90,8 107,20 

στυπτηρία 88,31 

συγκεφαλαιοῦσθαι 194,1 

συγχρίνειν 32,19 44,15 

σύγχρισις 44,30 45,1 130,15. 17. 21 200,11 
Guyzptitixds 181,7.9 

συλλείβειν 56,6 58,13. 23 68,5 
συλλογιμιαῖος 68,6 

σύμβολον 90,33 

GuppetaBatvery 39,15 

συμμεταβάλλειν 73,29, 80 134,22, 23 
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συμμεταχωρεῖν 152,1.2 

συμμετρία 12,15 176,2.4 

σύμμετρος 97,27 121,8 176,3 sqq. 

συμπεριάγειν 16,4 33,19 35,4 

συμπεριλαμ βάνειν 185,20. 21 

συμπεριφέρεσθαι 16,2 35,7. 8 41,10 

συμπλοχή 179,20 

σύμπτωμα 3,9.10.18 115,9 

σύμφασις (πλανήτων) 26,12. 16 29,1. 5. 26. 

28 31,19 32,3. 6. 10 

συμφύειν 180,21. 23 sqq. 

σύμφυτος 194,27 203,30 

σύμφωνος 43,9 

συναλείφειν 114,17 

συναμφότερος. τὸ συναμφῳ. 224,16. 17 

συναριθμεῖν 9,15.16 105,26 201,28. 29 

σύναψις 31,4 

συνδυασμός 119,8 

συνείρειν 105,30 

συνεισφέρειν εἴς τι 151,9 

συνελαύνειν 91,21. 22 

συνεξατμιίζειν 184,16 203,32 204,4 206, 

10 207,5 

cuvecopp.ay 96,1. 2. 25 sqq. 

συνεπισπᾶν 47,1 

συνεργός 181,4. ὃ 

συνεφέλχειν 10,16 41,29 40,92 

συνέχεια 16,21 19,10. 11 128,28 

συνεχής ὃ,24 544. 16,19. 2Ὁ 200,6 

συνήϑεια 14,20. 24 148,0 149,26 

συνήϑης 148,9 

συνϑλίβειν 211,37 

συνιστάναι 6,19 

συννεύειν ἐπί τι 22,353 94,4 98,18 

σύνοδος ἄστρων 32,11. 12.17 

συνοικισμιός 01,14 

συντελεῖν εἴς τι (πρός τι) 11,8 137,30 151,8 

σύντηγυα 222,19 

συντιτρᾶν 75,16 210,2 5646. 

συντομία 191, 

σύρειν 18,23 

σύρροια 126,15 

σύστασις 20,10. 20 24,8. 25,14 41,9 42, 

ὃ. Wesqqay 118:}8: 90. 101: 1.2. 11.12 

177,20 ἡ τῶν νεφῶν 3,21 11,17. 28. 29 

53,12 121,19.21 148,29 153,10sqq. 174, 

17 210,15 

at τῆς ὑγρότητος 28,12. 14 

συστέλλειν 118,28 200,8. 6 

συστολή 25,16 

συσχηματίζειν 180,16. 17 198,28. 29 

ἣ τῶν ἀνέμων 16,9 106,5 

249 τέλης 

σφαῖρα 104,24. 20. 21 105,4 --- ἢ τῆς γῆς 

σφαῖρα 102,10. 20 --- ἡ τοῦ ἀέρος, τοῦ 

πυρός 71,33. 34 — ἢ τῶν ἀστέρων 4,24 

8,7 ἡ ἀπλανὴς σφαῖρα 9,21 102,21 

σφαιριχός 72,1 102,22 104,28 

90,22 

σφαιροειδής 16,1 34,2 50,10 104,29 114, 

30. 32. 84 151,22 

σφυγμός 118,32. 33 122,0 125,18. 23 sqq. 

σχέσις πρός τι 24,9 38,3 39,18 40,11 101, 

24 105,9 129,6.7 140,20. 21 

σχῆμα 23,26 24,22 142.4sqq. 146,1]. 27 
174,20. 28sqq. 180,13sqq. τὰ τῶν τόπων 

σχήματα 121,33 122,1.33 

σχηματίζειν 180,14. 21 

σχίζειν 216,33 

σχίσις 217,1 

σχιστός 216,33 217,1. 2 

σχοῖνος 88,18 

σώζειν 9,18 

σῶμα τί ἐστι 428.29 τὸ ϑεῖον (xvxhogo- 

ρικὸν) σῶμα 2,18. 19. 25.26 3,16 12,31 

18,19. 34. 28 τὰ τῶν ζῴων σώματα 122,5 

σωματιχός. σ. ἀρχή 4,31 σ. στοιχεῖα 

1,14.20 σ. φύσις 116,29 σ. πάϑη 201,25 

σωματώδης 134,8 

σωτηρία 73,10. 11 

σφ. χίνησις 

Ἰ᾿αγηνίζειν 191,32 192.1 sqq. 

ταγήνισις 190,11 

τάγηνον 191,33 ‘ 

tahavtevectar 69,25 

ταλάντωσις 69,30 

τάξις ἡ τοῦ πυρὸς χαὶ τοῦ ἀέρος πρὸς THY 

τοῦ αἰϑέρος 11,1 564. 

ταριχεύειν 88,0 

τάσις 226,7. 14 

ταχυτής 23,14 82,31 

Frawvixes. τὰ ταωνιχὰ χαλούμενα ἱμάτια 

158,33 
τέγγειν 215,33. 84 216,7 

τεγκτός 215,22. 24. 28 

τέλειος. τὸ τέλειον πῶς λέγεται 188,28 

τελειότης ἡ xat ἀριϑμόν 156,22. 23 

τελειοῦν 186,18. 29. 34 

τελείωσις 186,14. 16.385 187,1 188,25 

τέλμα 68,11, 14 

τέλος 193,21. 28.29 201, 29, 30 

φύσιν τ. 183,38 

τὸ χατὰ 



250 τερατολογεῖν 

τερατολογεῖν 129,94 

τερηδών 197,15 

τετραγωνισμὸς 6 διὰ τῶν μηνίσκων 26,28 

τετράγωνος 23,7 

τέφρα 16,14 81,8.15.18 83,24.25sqq. 221, 

27. 82 222,10. 11 

τέχνη opp. φύσις 226,22 

τεχνιχός. τ. ὄργανα 194,20. 23 

τήχειν 17,11 97,28 98,5. 14 110, 24. 25 

904,18 207,1. 18. 14.24 214,28. 31 215, 

34 210,6. 7.9 

τηχτός 213,31 214,9 215,21. 24 866. 218, 

23 566. 

τῆξις 98,12 99,8 τῆξις τί ἐστιν 212,29. 90 

τηρεῖν 32,12 

τίτανος 207,30 221,32 

τμῆμα. τὰ τρήματα γῆς τὰ οἰκεῖσθαι δυνά- 

μενα 102,22.24 τρῆμα κύχλου 199,2. 

15 sqq. 156,29 162,23 104,2. 171,22 172, 

6.8 173,9. 25 

τμητικός. Tp. ὑγρότης 208,10 

τυητός 217,1.2 

τομὴ τῆς σφαίρας 164,24. 27 165,5 

τόξευμα 17,10 

τόπος 71,8.12 74,22 sqq. ὁ ϑεῖος τόπος 

9.25 ὁ ἄνω 9.8.9 6 χάτῷ 14,12 sqq. 

τραγικχός coni. σεμνός 66,20. 21 

τρανός 158,19 — τρανῶς 149,28 

τρεπτός 1,22 

τρέφειν 72,15 sqq. 73,1. 5 sqq. 186,23 sqq. 

τρίγωνον 144,23 sqq. 169,4.8 sqq. 170,21 

τρίχροος 157,13 

τρίχρωμος 139,22 

τρίχρως 157,29. 30 

τρόμος 118,51 125,18 566. 

tpopmons 118,33 119,1 

τροπή. τροπαὶ ἡλίου (καὶ σελήνης) 67,6. 7 

72,16 92,52 αἱ ϑεριναὶ τροπαί (ἡ ὃ. τροπή) 

28,23. 24 30,6.11.27 97,23. 24. sqq. 98; 

1.566. 99,2 sqq. 100,8 101,2.4 112,6 

173,5.6 αἱ χειμεριναί 30,28 98,23. 25 566. 

99,10sqq. 100,4sqq. 101,3.4 111,83 112,6 

τροπιχός. τροπιχοί (χύχλοι) 27,28 281.2 

80,14.24 860,21. 28 42,6. 7. 1ὅ 544. 92, 

23. 30.31 ὁ ϑερινὸς to. 100,22 101,15. 

18.19 104,2.6.7 105,4.5 111,33° 112, 

1.3 (ὃ βόρειος 28,26) 

], 22.32 105,5° 112,2 

28,18. 19) 
τροφή 72,17 73,10 74,14 sqq. 186,16 197, 

4 sqq. 

ὁ χειμερινός 101, 
e ‘ ~ , 

(ὁ πρὸς τῷ νότῳ 

διττὴ ἣ τροφή 186,21 566. 

I INDEX 

τρόφιμος 14,24 

τρύχινος 188,2 

τυμπανοειδής 102,10. 25 103,2.6 105,0 

108,18 

τυρός 211.2. 5. 10. 20 

τυροῦν 194,11 

τύφειν 91,29 

τυφών 126,28 195,18 134,29 190,2 sqq. 

“Υγιαίνειν 148,2 

ὑγιῶς λέγειν 80,21 

ὑγραίνειν ὅ9,4. ὅ 180,28. 80 206, 21 
τοῦ ὑγραίνεσϑαι 204,15 566. 

ὑγραντιχός 217,20. 25 

ὑγρός. τὸ bypdv 59,1 sqq. 73,2. 3.12.27 
80,3 86,25.27 180,33.35 181,2sqq. 199, 
2sqq. 205,2 sqq. 226,27 sqq. τὸ ὑγρὸν 

χαὶ τὸ ξηρὸν ἀρχαὶ ὡς ὑλικαὶ τῶν ἐν 

τοῖς σώμασι παϑῶν 198,11. 12 ef. 218,1. ὃ 

ὑγρότης 27,7 28,8. 12.14 52,9. 11 62,26. 
27 sqq. 63,1 67,4.5.16 73,18 180,3.7 
182,7 183,33. 34 184,17 192,27.32 195, 
15 196,7.25 217,15 846. 
ὑγρότης, τουτέστιν 7 ἀσύστατος 189,29. 30 

boapys 211,21 

δατώδης 12,19 20,11 174,18 175,5 189, 
17 sqq. 191,50 

ὑδραγωγία 56,9 

περὶ 

ἡ ἀόριστος 

ὑδράργυρος 215,4 
ὕδωρ 7,37 8,10sqq. 9,15 544. 10,1 sqq. 12, 

1.344. 44,4 sqq. 45,1 sqq. 47,30 54,1 

55,2 sqq. 58,8sqq. 67,382.33 68,6 sqq. 

71,12 sqq. 75,1 sqq. 147,6.10.21 149,6 

150,25 sqq. 175,10.18.14.17 180,38 202, 

16.17.21 205,5. 8 sqq- 

ὕειν. ὕεσθαι 55,4 56,31 58,10 67,33 80,9. 

17 86,5. 6. 10 

ὑέλινος 18,18 

Behos 207,32 
ὑέτιος 84,22 85,15. 21 

δετός 45,29 48,3 9], 
84,16 90,23 92.6.7 

ὕλη 7,2sqq. 18,26 15,28 36,8.382 54,10 84, 
19.24 185,20 201,26.28 224,14 sqq. 

Q7T,lsqq. ἡ ὑποχειμένη ὕλη 185,14 

187,27 188,16.17 ἡ προσεχὴς ὕλη 219, 

20.21 ἡ ἐσχάτη 224,18 — ἣ τῶν πνευ- 

μάτων ὑδάτων 116,18 184,16 ἡ πεττο- 

τ δ 
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μένη 186,28 — ὕλη coni. ὑποχείμενον 

222.3 — ἐν ὕλης εἴδει 7,0. 6 

bAtads. αἱ ὑλικαὶ Ov- 

νάμεις (coni. παϑητικαί) 182,10.11 ὑλιχαὶ 

ἀρχαὶ χαὶ αἰτίαι 198,11. 12 

ὑλικώτερος 224,24 

ὕπαντρος 2,32 
ὕπαρξις coni. πρᾶγμα 131,23 
bréxxavpa 17,18. 21 20,22.30 21,4 sqq. 

99. 19. 14.26 33,17 34,10. 26 71,34 

ὑπέχχαυσὶς 33,18 

ὑπερβάλλειν 9,17. 20 12,15 201,2 

ὑπερβατόν 176,12 

ὑπερβολή 200,32 201,12 
i.e. πῦρ 14,25.27 ὑπερβολαὶ ὕδατος 79, 

15.16 ψυχρότητος 202,27 

ὑπερέχειν 9,32 10,7.9 

ὑπερήνεμος 16,13 

ὑπερνέφελος 16,13 

ὑπερομβρία 115,25. 26 118,23 124,23. 26. 

28 125,2 
ὑπεροχή 9,32. 34 10,4. 14 

ὑπερχεῖσϑαι 60,7. 10.13 

ὑπόγειος 112,2 

ὑπογράφειν 1,7 108,12 

ὑπογραφή 107,18 

ὑποδοχή 55,7. 14 58,9 
ὑπόλειμμια 67,3 

br. τοῦ ϑερμοῦ 

ὑπολείπεσθαι (πῶς λέγονται οἱ πλάνητες) 

πη wel. 0 0 θυ 930, 7.12.15 

81.206. 27 52.1.2 

ὑπόληψις 71,29 

ὑποκεῖσθαι 7,28 544. 13,26 187,27 224, 

28.29 τὸ ὑποχείμενον 7,7.31 54,9 τὸ 

πρῶτον ὑποχείμενον (i. 6. ἡ ἐσχάτη ὕλη) 

9224.18.19 &y χατὰ τὸ br. 199,9 

brdvopos 56,10 

ὑπονοστεῖν 60,8.9 115,28 

ὑποπίπτειν ὑπό τι 147,12. 138 

ὑποσχώπτειν 66,24 

ὑπόστασις ἡ τῆς τροφῆς 71,7 74,15 81,25 

83,15 85,34 — ἐν ὑποστάσει εἶναι 179,18 

ὑποσύρειν 39,23 

ὑποτείνειν (ὑπὸ γωνίαν) 166,2 167,15 

ὑποτρέχειν 32,15 

ὑποχεῖσθαι (τὰς ὄψεις) 148,1 

ὑπόχυσις 148,20 

ὑποχώρησις. ὑποχωρήσεις τῆς γαστρός 190, 

26.27 

ὕπτιος 56,26 

ὑπώρεια 58,12 

ὑστερίζειν 27,15 

φυσιχός 201 

ὕφασμα 158,29 

ὑφίστασθαι opp. 

20,11 

ὑψηλός 50,1 544. 53,13 70,1 sqq. 

ὕψος 51,34 173,26. 80 
ὑψοῦν 119,26. 27 

ἐπιπολάζειν 5,7. 10. 12 

Φαντασία 23,22. 2 

ROSATI Soin vo 

ΤΌ 1 151.5991 

1 ΘΥΘΘ 199: 

φάραγξ 58,25 

17.33 35,13 148,18 
52,9 157,28. 31.32 158, 

φάρμαχον 24,15 193,31. 33 

φάσμα 19,28 21,10 22,26 23,21 sqq. 

φέγγος 43,3 

φέψαλος expl. 119,2.3 

φϑαρτιχός 110,23 

φϑαρτός 79,26 
φϑορά 18,19 ἡ χατὰ φύσιν (φυσιχή) φϑορά 

181,28 sqq. 182,33 183,1. 1566. 

ἀνθρώπων 60,29 

φιάλη 226,19. 21 

φλεβίον 148,15. 24 

φλέγμα 187,26 189,25 211,24 

φλογιστός 218,17 sqq. 

φλογοῦν 218,13 

φλοιός 213,11 

φϑοραὶ 

φλόξ 20,24. 38 21,1.2 23,30 25,24 72,26. 
28 73,1 88,1 116,32 128,10. 13. 15. 21 
138,8. 10 218,16 sqq. 

φοινικίας 110,6 
φοινικοῦς 24,10.16.18 25, 27. 32 152, 

29 sqq. 168,2. 35 155,5.9 sqq. 156,8. 19. 

32 157,10. 14. 15. 31.32 158,6 sqq. 159, 
26.27 160,8.11.22.25 161,2.4.5:10sqq. 

162,1. 2 sqq. 174,22 sqq. 

φορά. ἡ κατὰ φύσιν 44,283.28 ἡ τῶν ἄστρων 

2,21 84,10. 24 ἡ τῶν πνευμάτων 123,19 

ἡ ἄνω φορά expl. 1.10 ἡ εἰς τὸ πλάγιον 

23,4 566. 

φορτίον 46,30 

φρέαρ 47,15 50,28 52,20 68,14. 17,27 

φρεατιαῖος 68,12 

φύμα 187,16. 28. 24 

φ. οὐσία 185,30 φ. μεταβολή ’ 

φυσιχος. 

181,21. 24. 25 κίνησις 1,11. 12 φ. ϑερ- 

μόν 180,14.16 — φ. ϑεωρία 1,7. 10 

πραγματεία 2, 18 — 6 φυσιχός 180, 19 
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ot φυσιχοί (i. e. philosophi Socrate aetate 

superiores) 67,1 — φυσιχώτερον (coni. 

προσεχέστερον) τὸν λόγον ἀποδοῦναι 185,19 

φύσις. διττὴ ἡ φύσις, ἡ μὲν ὡς ὕλη ἡ δὲ 

ὡς εἴδος 181,9 ἡ ἐν ἑκάστῳ ἀρχὴ κχινη- 

τιχὴ χαϑ᾽ αὑτὸ φύσις ἐκείνου 181,91. 32 

— ἡ Veta φύσις (i. 6. ἡ τοῦ χυχλοφοριχοῦ 

σώματος) 4.24 ἡ δύναμις ἡ ἀπὸ τῶν 

ϑείων ἐπιγινομένη τοῖσδε τοῖς σώμασιν, ἣν 

nal φύσιν ἄν τις εὐλόγως ὀνομάζοι 7,11. 

12 — ὁ χατὰ φύσιν τόπος 14,10 -- ἡ 

πέσσουσα φύσις 211,26 

φυτόν 59,14 185, 81 219,11 225,18 
φωνή 150,12 

φῶς 24,24 25,7 sqq. 141,14. 18 150,14. 11 

114,10. 26 
φωτίζειν 24,8 31,29 38,7. 18.19 103,20. 

21. 23 

Χαίνειν. χεχηνὸς στόμα 120,0 

χάλαζα 41,80 48,15. 17. 34 sqq. 49,3 566. 

ὅ0,1 sqq. 

χαλαζώδης 118,14 

χαλκός 175,7 177,22 

χάρτης 150,9. 11 

χάσμα 23,27 25,3.19.21 26,5 

χαῦνος 2,33 

χειμερινός 47,5 y. τροπαί 30,28 98,23. 

24 564. 99,10sqq. 100,4sqq. 111,83 112,6 

γ. ἕως 57,8 ἀνατολή 57,6 

χειμέριος 40,10 

χειμών 8560,18.19 47,4 48,10. 24.25 52,10 

55,8 63,3 92,98. 84 118,18. 19 

χείρ 226,14 

χειρόχμητος 68,13. 24 

χειροποίητος 61,21 68,32. 33 

χεῦμα ἠέρος coni. ῥεῦμα (Hippocr.) 53,28 

χϑαμαλός 56,24 57,29 

χιών 47,30 48,7. 27.29 98,3. 10 99,1 

χλωρός. ta yh. ξύλα 93,4 152,30 220,2. ὃ 

χορηγεῖν 19,4 

χορηγία 34,7.16.28.34 41,5 55,7 

71,14 90,11 

χρόα 154,10. 80 159,9 162,12. 13 
χρόνιος 153,11 

χρόνος 64,23. 80 208,34 209,2. 12 

χρυσοχόλλα 161,7.8 177,18 

67,8 
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χρυσός 177,22 118,8 192,29. 31. 32 

χρῶμα 23,26 24,3 544. 142,3sqq. 174,21. 

24 — τὰ ἐν τῇ ἴριδι φαινόμενα χρώματα 

152,28 155,38 sqq. 156,6 544. 191,4 sqq. 

χρωματίζειν 24,2 155,32 156,2 157,26 

χρωννύναι 157,14 

χυμός 67,19. 20 80,6. 8.21 83,20. 23. 33 

84,17 86,13. 26 sqq. 89,5 178,3 190,18 

yutds 177,21 

χωνεύειν 138,1 118,8 

χώνευσις 118,10 

χωρητιχός τινος 50,19 

Ψαϑυρός 217,9 

ψεχάς 24,23 40,28 48,31 49,1. 8. ὅ 51,8. 

31 95,4 150,28. 88 151,15 153,10 

ψῆγμα 49,1 
Ψιλός. Ψ. ἱστορία 4,8. 9 

ψολόεις (χεραυνός) 137,26. 30 

ΦΨοφητιχός 213,27 219,11 

ψόφος 122,14 sqq. 128,6.9sqq. 191,2 sqq. 

138,15. 17 
ΨΦῦξις 22.14.22 23,13 47,380 51,1 59,19 

128,8 
ψύχειν 46,7 48,5. 8. 52,15sqq. 53,3.8 203, 

24. 25 

ψυχή. ἡἣ ϑρεπτιχὴ ψυχή 186,15. 16 
ψῦχος 46,8. 18.16 48,9.26 104,8.11 136, 

10 184,19 203,25. 29. 32 
ψυχρότης 47,11.13.20 48,23 50,22. 25 

51,8.9 72,11 180,8 sqq. 183,12 184,12 

188,11. 12 189,6 sqq. 195,3.138 202,21. 
27 213,3.4 222,4 226,17 

Ὄμός 190,18. 27. 29 sqq. 191,1 sqq. 
ὠμότης 186,4.6.8 ὠμότης τί ἐστιν 189, 

26 sqq. πλεοναχῶς λέγεται 190,24 sqq. 

ᾧόν 83,3.7 
Opa (τοῦ ἔτους) 45,831.82 46,13 50,32 51, 

2 96,20 97,6 sqq. 111,381.32 — ὥρα 

(τῆς ἡμέρας) 57,24. 25 173,20 

ὦσις 216,26 

wypa 177,17 

τὸ ὠχρόν 161,9.10.16 162,3.6 > , 
WY POs. 
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CAS AVat) ᾿Αϑήνησιν 30,25 36,23 

Αἰγαῖος (πόντος) 70,16 τὸ Αἰγαῖον (πέλα- 

yos) 400. 7.9 

Αἰγὸς ποταμοί 36,15 

Αἴγυπτος 61,24 — Αἰγύπτιος. ἡ Aty. χώρα 
(77) 61,23 68,18. 20.22 Θῆβαι αἱ Αἰγύπ- 
τιαι 61,26 τὸ Aly. πέλαγος (ϑάλασσα) 

63,15. 16.19. 20.24 — Αἰγύπτιοι 31,7 

32,12 63,9 

Αἰδηψός 117,33 123,2. 6 
Αἰϑίοψ 104,1 — ΡΑἰϑιοπία 53,6 103,30 

105,22 
Αἴλιος. 

τοῦ ἔμφασιν τὴν ἴριν εἶναι προσχρῶνται 

ot περὶ Αἴλιον καὶ Γέμινον εἰς δεῖξιν 

χαὶ τῷ προσιόντων τε αὐτῇ δοχεῖν καὶ 

αὐτὴν προσιέναι καὶ ἀποχωρούντων ἀποχω- 

ρεῖν 152,10 sqq. 

Αἴολος 54,28 αἱ Αἰόλου νῆσοι 119,10 122,17 

Αἰσχύλος ὁ Ἱπποκράτους μαϑητὴς πῶς ἀπο- 
φαίνεται περὶ τῶν χομητῶν 20,21 20, 

7.14 
Αἴσωπος 78,18 — ᾿Αἰσώπειοι μῦϑοι 78, 

1 18 
᾿Δμμωνία χῴρα τῆς Λιβύης 63,25 

᾿Αναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος 114, 11. 12 

τὸν αἰϑέρα καὶ τὸ χυχλοφοριχὸν σῶμα πῦρ 

λέγει ἀπὸ τοῦ αἴϑειν ἡγούμενος αὐτὸ οὕτω 

ὠνομάσθαι 129,23 cf. 8,22 ᾿Αναξαγόρας 

λέγει tov κομήτην λεγόμενον ἀστέρα σύμ- 

φασιν εἶναι τῶν πλανήτων 960. 11 VBS 

32,4 — φῶς εἶναι τὸ γάλα λέγει ἄστρων 

τινῶν 37,23 — ᾿Αναξαγόρου περὶ τῆς χα- 

λάζης δόξα 49,13 50,18 51,16 περὶ ϑα- 

λάσσης 67,21 περὶ σεισμῶν 114,19 566. 

περὶ ἀστραπῆς 129,21. 82 

᾿Αναξίμανδρος. ὑπόλειμμα λέγει εἶναι τὴν 

ϑάλασσαν τῆς 

18,29 
᾿Αναξιμένης ὁ Μιλήσιος 114,11 ᾿Αναξι- 

μένους περὶ σεισμῶν δόξα 115,21 sqq. 116, 

10. 33 

᾿Αντιφέρων ὁ Qpettns 147,32 148,25. 26 

᾿Αραβία 53,5 
᾿Αράξης 57,14 
“Apatos 42,23 citantur versus (Phaen. 71sq.) 

104,20 (Phaen. 388) 42,24 
᾿Αργεῖοι. ἡ τῶν ᾿Αργείων χώρα 61,33 

ἼἌρης. ὁ τοῦ "Αρεος ἀστήρ 30,14 29,19 

᾿Αριάδνη 104,19. 22 

Acta 57,4.16 64,5. 11sqq. — ᾿Ασιανός 64, 

πρώτης ὑγρότητος 67,11 

ὃ τῆς ᾿Αφροδίτης ἀστήρ 26,14 

τὰν 

᾿Αχαΐα 80,20. 21 31,22 86,18. 19. 111,26 

123,28 124,5 

᾿Αχελῷος 62,19 

Βάκτρος (6 ποταμός) 57,13 
Bepexvytias (6 ἄνεμος) 108,23 

Βόσπορος 64,4 140,16. 18 

Βοῦρα 123,29 

Γέμινος (v. 5. n. Αἴλιος) 152,10sqq. 

Γραικοί 62,29. 24 

Δευχαλίων 62,17 

Δημόκριτος ὁ ᾿Αβδηρίτης 114,12 
τὸν χομήτην σύμφασιν εἶναι τῶν πλανήτων 

26,12 29,6 29,6 32,3 φῶς εἶναι τὸ γάλα 

λέγει ἄστρων τινῶν 37,23 

ϑάλασσαν τέλος ποτὲ ξηρανϑήσεσϑαι 78, 

14sqq. 79,28sqq. Δημοκρίτου περὶ τῶν 

σεισμῶν δόξα 11ῦ, 19544. 116,33 (ἣν 

λέγει 

ἡγεῖται τὴν 
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᾿Αριστοτέλης) ἀναντίρρητον χαταλείπει ἴσως 

διὰ τὸ ἐπιπόλαιον 116,10. 11 

Διογένης ὑπόλειμμα λέγει εἶναι τὴν θάλασσαν 

τῆς πρώτης ὑγρότητος zat τῆς ἁλμυρότη- 

τος ταύτην αἰτίαν λέγει, ὅτι ἀνάγοντος τοῦ 

ἡλίου τὸ γλυχὺ τὸ ὑπομένον ἁλμυρὸν εἶναι 

συμβαίνει 67,12sqq. 73,22 

Διόδοτος 6 ἀστρολόγος, ἐν τούτοις ἀνὴρ οὐ- 

δενὸς δεύτερος τῶν xa’ ἡμᾶς, ἀδύνατον 

εἶναι ἔλεγεν ἀνάχλασιν ὑπὸ γῆν γίνεσθαι 

τῆς ὄψεως ἀπὸ τῆς ἀναϑυμιάσεως, ὅταν 

ὑπὲρ τὸ χέντρον ἡ ἡ ἀναϑυμίασις τοῦ xd- 

χλου, ἐν ᾧ πᾶσα ἀναϑυμίασις συνίσταται 

28,18 5646. 

Διόνυσος 104,19. 20. 21 

Δωδώνη 62,18 

Ἑλίχη 113,29 
“Ἑλλὰς ἡ ἀρχαία 62,18 
Ἕλληνες 62.23. 24 — -Πλληνιχός 62,17 

“Ἑλλησποντίας ὁ ἄνεμος 108,22 

“Ἑλλήσποντος 117,26 

Ἔμπεδοχλῆς ἀμετάβλητα μὲν ἔλεγεν εἶναι 

(τὰ στοιχεῖα) εἰς ἄλληλα, ἴσα μέντοι χατὰ 

τὰς δυνάμεις πάντα ἀλλήλοις εἶναι 10),155866. 

οἷον ἱδρῶτά τινα (λέγει) τῆς γῆς εἶναι τὴν 

ϑάλασσαν 67,17 80,33 81,15.16 ᾿Ἐμπε- 
δοχλέους περὶ ἀστραπῆς δόξα 129,20 130,3 

Empedoclis versus citatur (fragm. v. 275 

Mullach) 199,5. 6 
Ἑρμῆς. 6 τοῦ “Ἑρμοῦ ἀστήρ 26, 14. 24 

29,19 

Ἑστία 128,11. 12 

Εὔβοια 117,26 

Εὐχλείδη ς (elem. XI,5) 148,8. 4 

Εὐχλῆς ὁ Μόλωνος ὁ ἄρχων (0]. 88,2 = 
427/26 a. Chr.) 30,26 

Εὔξεινος πόντος 70,10. 16 

Εὐρώπη 58,3 64,5 — Εὐρωπαῖος. ta Εὐρ. 

ὄρη 98,1 μέρη 64,13 

Ἔφεσος 138,7 

Ἔφεσος 138,7 

Ζεύς. 6 tod Διὸς ἀστήρ 26,13 29,19 32,14 

Ἡ ράκλειαι στῆλαι 70,2 105,19. 21. 28. 29 

Ἡράκλειτος ἡγεῖται ἐχπύρωσιν tod ὅλου 

γίνεσϑαι 62,5 --- Heracl. citatur (fr. 32 

3yw.) 72,33 

Ἠριδανός 220,24. 29 

Ἡσίοδος 66,14 

Ἥφαιστος 128,11. 12 

Θεόφραστος citatur Περὶ ἀνέμων (1X,52) 

112,32 ([Χ,88) 97,10. 11 544. Περὶ τῶν 

II INDEX 

μεταλλευομένων (cf. fr. II p. 34sqq. Wim- 

mer) 178,14 — ὡς ἱστορεῖ Θεόφραστος, 
cf. Phys. op. fr. 28 (Dox. 494,4) 67,11 

Θεόφρ. thy αἰτίαν τῆς κινήσεως τῆς λοξῆς 

τοῖς ἀνέμοις φησὶ γίνεσθαι διὰ τὸ μὴ ἁπλῶς 

αὐτοὺς ἐχ ξηρᾶς te χαὶ ϑερμῆς ἀναϑυμιά- 

σεως γίνεσϑαι: ἄνω γὰρ ἂν ἐφέροντο (fr. nov.) 

93,85 ὀνομάζουσι δέ τινες τὸν ἄνευιον τοῦτον 

[τὸν ἀργέστην] xat ᾿Ιάπυγα, ὡς Θ. λέγει 

(nescio quo loco) 108,33 

Θῆβαι at Αἰγύπτιαι 61,24. 26 

Ἰάπυξ (6 ἄνεμος) 108,33 

"Tvéex% 105, 20. 21. 29 
Ινδός 57,15 

Ἵπποχράτης (de flatibus, Opp. I p. 571, 

18 Kuhn) citatur 53,28 

Ἵπποχράτης ὁ Χῖος εἷς -- τῶν μαϑηματι- 

χῶν, οὗ ὁ τετραγωνισμὸς ὁ διὰ τῶν μηνί- 

σκων 26,27 ἕνα τῶν πλανήτων εἶναι λέγει 

τὸν χομήτην 26,26 27,3 29,7. 13. 14. 25 

31,18 35,27 38,31 

Ἴστρος 52,25 77,10 
ΙΚανωβικχός. τὸ K. στόμα τοῦ Νείλου 61,21 

Kaornta ϑάλασσα 69,13 

Kabxasos 57,16. 19 

Κλείδημος thy ἀστραπὴν φαντασίαν τινά 

φησίν, οὐχ ὕπαρξιν οὐδὲ πρᾶγμά τι 131,23 

Κόρινϑος 36,21 

Κρόνος. 6 Κρόνου ἀστήρ 26,13 29,19 

Λιβύη 58,3 63,25 85,20 106,15 
Abyxos 89,2 

Μαιῶτις λίμνη 57,14. 15 63,34 70,8. 10. 15 

105,23 

Μαχεδονία 89,3 

Μέμφις 61,27 
Μητρόδωρος. 

δόξα 67,22 

Μόλων 80,26 

Μυχηναῖοι 61,33 
Νεῖλος 61,16. 20 63,10. 18 64,27 77,10 

Νιχόμαχος ὃ ἄρχων (Ol. 109,4 = 341/340 

a. Chr.) 36,23 

᾿Οδυσσεύς 54,28 

᾿Ολυμπίας ὃ ἄνεμος 108,32 

ὋὌμβρικχοί 88,18 
Ὅμηρος 54,27 61,25 62,21 660,14 citantur 

aut respiciuntur versus (Il. 1 381 sqq.) 

61,26 (1. Π 234sq.) 62,21. 22 (Od. Καὶ 47) 

54,30 
᾿Ορφεύς 66,14 
ΠΠὰλαιστῖνοι 88,9. 10 

Μητροδώρου περὶ ϑαλάσσης 



NOMINUM 

Παρνασός 57,5 

Πλάτων. τὸ ἐν τῷ Φαίδωνι (p. 111 Ὁ sqq.) 

ὑπὸ Πλάτωνος εἰρημένον περί τε τῶν 

ποταμῶν καὶ τῆς ϑαλάσσης δείχνυσιν ἀδύ- 

νατον ὄν 1.14 546. 

Πόντος (ef. Ed&etvos πόντος) 47,3. 9. 15. 21 

52,22 64,4.5 70,6.8.15 108,23 
Ποσειδώνιος ἐπηχολούϑησε τῇ ᾿Αριστοτέ- 

λους περὶ τῆς ἅλω δόξῃ 149,8 

Πυϑαγόρειοι, Πυϑαγορικοί. τῶν [1υ8α- 
γορικῶν τινες λέγουσι τὸν χομήτην ἕνα 

καὶ αὐτὸν εἶναι τῶν πλανήτων 30,18 29, 

6.7 
> , - » 1 97 ὃ ς 
GGTEPOS ws ὄντος TOLOUTOD Ζί.2 at 

' 

τὴν χόμην μέρος ὑπελάμβανον τοῦ 

Πυϑαγορείων περὶ τοῦ γαλαξίου χύχλου 

δόξαι 37,8 
Σαρδονιχὸν πέλαγος 70,17 

Σάτυρος 148,29 

LeAAot 62,21. 22 

Σιχάνη 89,1 

Σιχελία 89,1 117,26 — Σιχελιχός. Σ. πέ- 

λαγος 70,17 — Σιχελιώτης 108,22 

Σχυϑία 105,23 — ἡ Σχυϑική 89,5 

Στοά. οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἡγοῦνται ἐχπύρωσιν 
τοῦ ὅλου γίνεσθαι 62,5. 6 

Συήνη 103,30 

Σω χράτης ΘΧΘΏΡΙΪ gratia appellatur 225,12 

᾽ὥριων 255 

Yworyévyns. ὅτι at τοιαῦται (i. 6. αἱ τῆς 
᾿Αριστοτελιχῆς διαφέρουσαι) δόξαι περὶ τῆς 

ἅλω ψευδεῖς, ἱκανῶς ὃ διδάσχαλος ἡμῶν 

x. ἐν τῷ ὀγδόῳ Περὶ ὄψεως ἔδειξεν 149, 

18. 14 

Τάναϊς 57,14 64,26 

Tdptapos 75,18. 29 76,9. 11. 13. 14.21 77, 

16. 20 

Τυρρηνιχὸν πέλαγος 70,18 

Ὑρκανία ϑάλασσα 69,13 
Φαέϑων 37,10 39,3 

Φᾶσις ὁ ποταμός 57,18 

Φίλιππος. ὅτι ἡ ἴρις κατὰ ἀνάχλασιν γίνεται 

χαὶ ἔστιν αὐτῆς χατοπτριλὴ ἣ φαντασία 

Φ. ὁ ἑταῖρος [Πλάτωνος δεικνύναι πειρᾶται 

διὰ τοῦ συμμεταχωρεῖν αὐτὴν ἐπὶ ταὐτὰ 

τοῖς ὁρῶσιν 152,1 3646. 

Φοίνιξ 108,22. 23 

Xaovia 88,14. 16. 22 

Χάρυβδις 78,20 
Χτος 26,26 

Χοάσπης ὁ ποταμός 57,13 

Ὅ χεανός 45,24 

᾿Ωρείτης 147,32 

᾿ῷΦρίων (τὸ ἄστρον) 32,2 42,22 90,14. 28 sqq. 

97,1 sqq. 



Ill) LO.C4 AR DS ech νι 

Physica De anima 

Peneraliters velc ‘ce ber 1.9 Al p. 403429sqq. . . 227,2 

Bl p.192b21sqq. . . 187,82 falso.citatur 7 eerie 141,12 

De caelo De sensu et sensili 

Aeneraliter wee sgl 1,13 C22. Θ᾽ anes ae eee 142,17 
At pp 26829sqqt... 90 CG haa hee ee ene 129,9 

PAI. 7) tet aratey as tae ose . 5,2 8,19 17,31 De memoria et reminiscentia 

ἌΣ 119 ὁ. 1 p.451a9 147,31 
A 3 p. 270414. 25sqq. . . 18,29 Προβλήματα 

p. 2100 24... 129,25 (ef. fr. 231 p. 1519» 10) 197,17. 18 
AVG πο AS 78,12 
AT weneraliter 027: 417 Tdsoot δ᾽ ἂν ἐν τῇ περὶ ζῴων ϑεωρίᾳ 
ΒΥ Seer. Akin 12,2 χαὶ τὴν Περὶ ψυχῆς, ἔτι te thy Περὶ 
B7 τ ah hm 29. 10 αἰσϑήσεώς te χαὶ αἰσθητῶν, ἔτι τὴν 

p- 289219 566. 16,33 Περὶ μνήμης xat ὕπνου καὶ τῆς xa? 

ον ae See 5 ley etege ὕπνον μαντικῆς, ἔτι τὸ [lept γήρως 

De generatione et corruptione χαὶ νεότητος μαχροβιότητός τε xat 

genmeraliter. : 2 ὁ « ς οἷο. Φι τ). βραχυβιότητος, καὶ ὅσα ἄλλα αὐτῷ 

IAW) sl ros fol is eae . 12,31 γέγραπται ἔχοντα τὴν ἀναφορὰν ἐπὶ 

p- 3202 125866: 185,16. 17 τὰ ζῷα: ὧν τὰ μὲν κοινὴν περὶ πάν- 

p. 821635, 322a1sqq. 186,23 τῶν τῶν ζῴων ϑεωρίαν ἔχει, ὥσπερ 

B2.” 4,17. 18: 27.28 15:99 109 519 ἥ τε Περὶ ζῴων ἱστορία καὶ τὰ [Περὶ 
B 2 p. 329624 sqq. . . 180,7 ζῴων γενέσεώς τε καὶ μορίων, ἔτι 

Bio ps BoODZ0e. 5 name 14,25. 26 δὲ τὰ Περὶ ζῴων πορείας te χαὶ χινή- 

ΒΘ ren A HLS) chu 90,27. 28 σεως, τὰ δὲ ἴδια, ὡς τὰ Περὶ μνήμης 
ΠΧ Υ Ὁ μαι κα ἢ 10,11.18 χαὶ ὕπνου καὶ τῆς xad? ὕπνον pay- 

De partibus animalium TURNS cers he me eee o,o4sqq. 4,1sqq. 

B generaliter . 227,19 

ADDENDA ET CORRIGENDA 

53) ith a) Ik Bee GS ἃ 

. 6,21 legendum videtur cum V ἐλθοῦσα στήσεται (cf. ἐλϑὼν συστήσεται 1) 

. 12,19 1. σύστασίς τις χαὶ c. IV 

. 13 n. 28 |. (v. Suppl. Praef.) idemque p. 226 ἢ. 3 post N addendum 

. 182,9 ἢ post ὑγρὸν delendum: om. IW 

- ἢ. 8.9 legendum coll. B? (on I) 
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